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C.M. de Widt, telefoon ((0591)68 53 80)
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De geheimhouding opgelegd op de bijlagen behorende bij de notariële akte van Adema
Gast Wierda Notarissen (SS/2007.002973.01), zoals behorend bij het collegebesluit van
22 november 2007 (07/1040) inzake EBR Rundedal, op grond van artikel 25 lid 3 van de
Gemeentewet te bekrachtigen.

p~ãÉåî~ííáåÖ=
Ten behoeve van de behandeling op 6 december a.s. in de raadscommissie Bestuur en Middelen van agendapunt
6C Energiebedrijf Rundedal heeft u een raadsvoorstel met bijlage ontvangen. Aan u wordt gevraagd uw wensen
en bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. van de tijdelijke instandhouding van de EBR en gedurende deze periode
onderzoek te verrichten naar de verkoop van het gasontvangstation. Ook wordt u gevraagd een voorziening te
treffen van € 2,1 miljoen.
Ter informatie zijn, zoals gebruikelijk, in de commissiekamer ook de op deze kwestie betrekkinghebbende
collegebesluiten ter inzage gelegd.
Bij het collegebesluit d.d. 22 november 2007 (07/938) horen een aantal bijlagen, te weten
(1)intentieovereenkomst d.d 27 juli 2007 (2) Overeenkomst afwikkeling intentieovereenkomst d.d. 21 november
2007 (3) de notariële akte van Adema Gast Wierda Notarissen (SS/2007.002973.01) en (4) de akte van levering
eigendom (2007C3595AJ). Bij de notariële akte (3) horen een aantal bijlagen. Deze bijlagen zijn benoemd in
bijgevoegde bijlage. Op 27 november 2007 (07/1040) is bij collegebesluit de geheimhouding opgelegd op deze
bijlagen.

Bijlagen:
nvt
Stukken ter inzage:
nvt
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De toepasing van de artikel 25 lid 3 van de gemeentewet.
OK
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De geheimhouding is opgelegd op documenten die de bedrijfsvoering van de Trompet raken.
Het college stelt zich op het standpunt dat deze gegevens (tussen de Trompet en derden)
bedrijfsgegevens zijn. Het in de openbaarheid verstrekken van deze informatie blijft
achterwege op grond van artikel 10 lid sub c van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
De geheimhouding wordt door middel van dit besluit bekrachtigd.
PK
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Collegebesluiten d.d. 22 en 27 november en raadsvoorstel RA 07.0150
QK
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n.v.t.
RK
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n.v.t.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 29 november 2007
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders no. 07/1040 d.d. 29 november 2007;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:
De geheimhouding opgelegd op de bijlagen behorende bij de notariële akte van Adema
Gast Wierda Notarissen (SS/2007.002973.01), zoals behorend bij het collegebesluit van
22 november 2007 (07/1040) inzake EBR Rundedal, en vermeld op de bij dit besluit
behorende lijst, op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 november 2007.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl
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Bijlagen behorende bij notariële akte van Adema Gast Wierda Notarissen
SS 2007.002973.01
Overzicht niet openbare stukken EBR Rundedal
Overeenkomst betreffende aansluiting en transport gas met Rozenkwekerij de
Trompet vof met bijbehorende gegevens afnemer en tarieven;
Gasaansluiting met verbruik (Essent);
Algemene voorwaarden gastransport zakelijke afnemers EBR;
Renteberekening en verrekening De Trompet;
Offerte Wetshart brandbeveiliging;
Dokumenten Agrotradepower contract 2008;
Overeenkomst elektriciteitslevering en/of teruglevering 2008 Agro Energy met
product- en prijzenblad;
Mutatieformulier voor contract- en factuur gegevens;
Akkoordverklaringen meetconcept Cogas/Datawatt;
Overeenkomst comptabele meetinrichting elektriciteit/gas;
Contract data sheet gastransportservices bv;
Offerte meetdiensten tenenergy portfolio services bv;
Hoogendoorn economic contract met bijlagen en leveringscondities;
Overeenkomst teruglevering elektriciteit deelnemers Tenenergy;
Overeenkomst Essent betreffende aansluiting en transport van elektriciteit met
EBR BV met bijlagen en tarieven;
Leveringovereenkomsten gas variabel Essent met bijlagen en prijzen;
Onderhoudsovereenkomst EBR en Jenbacher met bijlagen en prijzen;
Service certificaat Vithoterm BV met prijzen;
Verzekeringpolis Interpolis met bijlagen;
Volmachten inkoop en verkoop gas, elektriciteit
Overeenkomst betreffende aansluiting en transport elektra met bijlagen en
prijzen;
Vestiging recht van opstal en akte van levering eigendom

