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1. Voorstel 

• Kennis te nemen van het besluit van het college op 9 februari 2021 om geheimhouding op 

bijlage 2 (Financiële uitwerking voorstelen) en bijlage 3 (Grondexploitatie Overschild – 

Graauwedijk) behorende bij het raadsvoorstel verwerving grond voor uitbreiding dorp 

Overschild – Graauwedijk. 

• Op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet de door het college opgelegde geheimhouding op 

bijlage 2 (Financiële uitwerking voorstelen) en bijlage 3 (Grondexploitatie Overschild – 

Graauwedijk) behorende bij het raadsvoorstel verwerving grond voor uitbreiding dorp 

Overschild – Graauwedijk, op basis van artikel 10 lid 2 sub g Wob te bekrachtigen. 

 

2. Inleiding 

In het kader van de versterkingsopgave in Overschild is de gemeente in onderhandeling met de 

eigenaar van grond in Overschild. Door de aankoop van deze grond wordt bouwruimte gecreëerd, 

die nodig is om de versterkingsoperatie zo goed mogelijk te faciliteren.  

De grond zal ingericht worden tot bouwkavels, die in eerste instantie alleen beschikbaar zijn voor 

inwoners in een sloop-nieuwbouwsituatie vanwege versterking van het dorp.  

Om het verkoopproces goed te laten verlopen is het van belang dat bijlagen 2 en 3 behorende bij 

het raadsvoorstel voor verwerving van de gronden niet openbaar worden gemaakt. Er wordt aan het 

college gevraagd om geheimhouding op te leggen op bijlagen 2 en 3 van het raadsvoorstel en 

daarna aan de raad voor te stellen dit te bekrachtigen. 

 

3. Publiekssamenvatting 

N.v.t. 
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4. Beoogd effect 

Er wordt geheimhouding gevraagd om het proces van de onderhandelingen niet te verstoren.  

5. Historische context 

N.v.t. 

6. Argumenten 

Het openbaar bekend worden van de financiële gegevens en de verkoopstrategie, inclusief de 

beoogde verkoopprijs (zie Grondexploitatie Overschild – Graauwedijk) kan de volgende onderdelen 

negatief beïnvloeden: 

- de verkoopstrategie van de gemeente,  

- de verkoopprijs. 

Het college heeft vanwege het financiële belang van de gemeente besloten geheimhouding te 

leggen op de bijlagen 2 en 3. Aan de raad wordt nu gevraagd de opgelegde geheimhouding te 

bekrachtigen. 

 

7. Kanttekeningen en risico’s 

Bijlagen 2 en 3 bevatten informatie die de onderhandelingspositie van de gemeente negatief 

kunnen beïnvloeden wanneer deze openbaar worden. 

8. Financiële paragraaf 

Zie het Raadsvoorstel met zaaknummer 2021-000343 en de bijbehorende bijlagen. Openbare 

bespreking van deze stukken is schadelijk voor de onderhandelingspositie van de gemeente en 

heeft financiële consequenties voor het realiseren van de grondexploitatie. 

9. Communicatie 

Het raadsvoorstel en bijlage 1 worden wel openbaar gemaakt. In het Bestemmingsplan met 

verbrede reikwijdte Overschild (juli 2020) is de beoogde locatie ook al ingetekend en bestemd. Zie 

het raadsvoorstel voor nadere toelichting.  

10. Raad 

De raad is op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet bevoegd de door het college opgelegde 

geheimhouding te bekrachtigen. Het inhoudelijke raadsvoorstel verwerving gronden bij Overschild 

staat 1 april 2021 geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering.  

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

In verband met de agendering van het raadsvoorstel over de verwerving van grond in Overschild, 

dient de Raad de geheimhouding op 4 maart 2021 te bekrachtigen. Op 1 april 2021 beslist de raad 

over de verwerving van de gronden in Overschild.  

Bijlagen: 

1 Geheim Bijlage 2 Financiële uitwerking voorstelen)  

2 Geheim Bijlage 3 Grondexploitatie Overschild – Graauwedijk 


