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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. De door het college op basis van artikel 25 lid 2 Gemeentewet opgelegde geheimhouding voor de
grondexploitatie van locatie De Doole Klazienaveen te bekrachtigen op basis van artikel 25 lid 3 van
de Gemeentewet.
Bijlage(n)
N.v.t.
Stuk(ken) ter inzage
1. Collegebesluit 2 februari 2021
2. Grondexploitatie voor de ontwikkeling van locatie De Doole Klazienaveen (geheimhouding)
3. Memo behorende bij de grondexploitatie (geheimhouding)
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1. Inleiding
Wij hebben u door middel van de besluitenlijst van dinsdag 2 februari jl. geïnformeerd over de
grondexploitatie van locatie De Doole in Klazienaveen. Daarnaast liggen er stukken onder oplegging van
geheimhouding ter inzage. Wij hebben op basis van artikel 86, lid 2 en artikel 25, lid 2 van de
Gemeentewet voor de inhoud van deze grondexploitatie geheimhouding opgelegd aan de raadscommissie
en de raad.
2. Beoogd effect
Hiermee bekrachtigt de raad de door ons opgelegde geheimhouding.
3. Argumenten
1.1 Het openbaar maken van de grondexploitatie kan de financiële positie van de gemeente schaden
Het belang van informatieverschaffing weegt niet op tegen de economische en financiële belangen van de
gemeente Emmen. Daarnaast willen we onevenredige bevoordeling of benadeling van derden
voorkomen.
1.2 De raad moet de geheimhouding bekrachtigen anders vervalt de geheimhouding
Artikel 25 van de Gemeentewet biedt de mogelijkheid om de geheimhouding te bekrachtigen. Wij stellen
u daarom voor de door het college op basis van artikel 25 lid 2 Gemeentewet opgelegde geheimhouding
voor de grondexploitatie van locatie De Doole Klazienaveen te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3
van de Gemeentewet. De twee stukken waarop wij geheimhouding hebben opgelegd, liggen bij de Griffie
ter inzage.
4. Kanttekeningen
Geen
5. Financiën
n.v.t.
6. Uitvoering
n.v.t.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 2 februari 2021.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

M. Plantinga-Leenders

H.F. van Oosterhout
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2021, B&W nummer: 21/145;

besluit:
1. De door het college op basis van artikel 25 lid 2 Gemeentewet opgelegde geheimhouding voor de
grondexploitatie van locatie De Doole Klazienaveen te bekrachtigen op basis van artikel 25 lid 3 van
de Gemeentewet.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 februari 2021.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

H.F. van Oosterhout

