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Onderwerp: Bekrachtiging geheimhouding op tentatieve gebiedsexploitatie Hoogezand Noord 

 

1. Voorstel 

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

3 “tentatieve gebiedsexploitatie Hoogezand Noord” op basis van artikel 10 lid 2b en 2g Wob conform 

de in het raadsvoorstel onder argumenten weergegeven onderbouwing te bekrachtigen. 

 

2. Inleiding 

 

De Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2019-2028 kent een uitvoeringsagenda met daarin als 

actiepunten onder meer de wijkvernieuwing Noorderpark en het maken van een plan voor de entree 

A7-Kerkstraat.  

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het opstellen en bespreken van een Wijkagenda 

voor de vernieuwing van het Noorderpark en voor het uitwerken van de aanpak Stadsentree 

Hoogezand.  

Voor het jaar 2022 wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd om de in het Plan van Aanpak 2022 

genoemde vervolgstappen in de planontwikkeling en strategische aankopen mogelijk te maken. Het 

voorbereidingskrediet betreft zowel plankosten voor het project Hoogezand Noord (Stadsentree en 

wijkvernieuwing Noorderpark) voor het jaar 2022 als budget voor de strategische aankoop van 

gronden die mogelijk beschikbaar komen om de beoogde transformatie van de bedrijvenzone langs 

het Winschoterdiep te bewerkstelligen. 

 

3. Publiekssamenvatting 

Voor Hoogezand  Noord wordt een plan gemaakt voor het aantrekkelijk maken van de entree van 

Hoogezand en voor de wijkvernieuwing van Noorderpark. De gemeente heeft na gesprekken met 

bewoners een Wijkagenda opgesteld waarin de opgaven voor de herstructurering en de 

wijkvernieuwing zijn opgenomen. De uitwerking van de hierin opgenomen opgaven en doelen wordt 
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nu verder ter hand genomen. 

 

Nadat al eerder een voorbereidings- en aankoopkrediet verleend is voor planvorming in 2020 en 2021 

en voor aankopen aan de Spilbergkade en de Hoofdstraat wordt nu een voorbereidingskrediet 

aangevraagd voor zowel integrale planvorming in de periode 2022 als voor aankoop van terreinen en 

panden die mogelijk beschikbaar komen in de bedrijvenzone langs het Winschoterdiep. Deze 

aanvraag wordt aan u voorgelegd in een van de eerstvolgende raadsvergaderingen (3 februari 2022 

of 3 maart 2022).  

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende en controlerende rol vanuit 

budgetbeheer en conform artikel 25 lid 3 van de gemeentewet. 

 

5. Beoogd effect 

Geheimhouding op de financiële bijlage van het raadsvoorstel Kredietaanvraag Hoogezand Noord.  

De overige beoogde effecten worden geschetst in het raadsvoorstel “Kredietaanvraag Hoogezand 

Noord” dat in een van de eerstvolgende raadsvergaderingen aan u wordt voorgelegd. 

 

6. Historische context 

De historische context van Hoogezand Noord wordt geschetst in het raadsvoorstel “Kredietaanvraag 

Hoogezand Noord” dat in een van de eerstvolgende raadsvergaderingen aan u wordt voorgelegd.  

7. Argumenten 

Op grond van artikel 25.2 gemeentewet geheimhouding op te leggen op de tentatieve 

gebiedsbegroting o.b.v. artikel 10 Wob, lid 2b en lid 2g, Volgens artikel 10, tweede lid, aanhef en 

onder b van de Wob blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan 

niet opweegt tegen de economische en financiële belangen van de gemeente. Door het openbaar 

maken van de tentatieve gebiedsbegroting wordt de onderhandelingspositie van de gemeente 

dusdanig verzwakt dat haar financiële belangen in aanmerkelijke mate worden geschaad. Wij zijn 

dan ook van mening dat het belang van openbaarheid niet opweegt tegen het financiële belang van 

de gemeente. Bovendien moet worden voorkomen dat door de openbaarmaking van de tentatieve 

gebiedsbegroting een onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken 

natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden ontstaat. Om die reden is geheimhouding 

op grond van artikel 10 lid 2g Wob eveneens vereist. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Wanneer de geheimhouding niet wordt bekrachtigd kunnen de financiële en economische belangen 

van de gemeente worden geschaad. Daarnaast kan door openbaarmaking van de tentatieve 

gebiedsexploitatie een onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 

betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden ontstaan. 

 

9. Financiële paragraaf 

Niet van toepassing. 

10. Communicatie 

Niet van toepassing. 
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11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

In een van de eerstvolgende raadsvergaderingen (3 februari of 3 maart 2022) zal het voorstel over 

uitvoeringskrediet betreffende Hoogezand Noord worden behandeld.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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Bijlage vertrouwelijk:  

1. tentatieve gebiedsexploitatie Hoogezand Noord 


