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Geachte leden van de gemeenteraad, 

De N.V. Port of Den Helder heeft in het afgelopen jaar de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kooypunt 
lila nader uitgewerkt. Het project is gereed voor definitieve besluitvorming en uitvoering. Voor de 
financiering van het project heeft de N.V. Port of Den Helder een verzoek ingediend om een 
gemeentegarantie af te geven voor € 2,6 miljoen over de periode 2015 -2017 (overbruggingskrediet). Het 
college heeft in haar vergadering van 9 januari 2015 positief besloten over dit verzoek en stelt de 
gemeenteraad in de gelegenheid zijn wensen en bedenkingen t.a.v. het voorstel kenbaar te maken. De 
behandeling vindt plaats in de commissie Bestuur & Middelen van 19 januari 2015 en in de 
gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2015. Bij het voorstel zijn, ter onderbouwing van het verzoek, 
diverse bijlagen gevoegd die in verband met de bedrijfsvoering van de N.V. Port of Den Helder niet 
openbaar mogen worden. De inhoud van deze bijlagen bevat bedrijfsvertrouwelijke informatie, niet alleen 
van de N.V. Port of Den Helder, maar ook van derden. 

Gelet hierop, vinden wij aanleiding om ten aanzien van de hieronder genoemde documenten gebruik te 
maken van de ons college op grond van de artikelen 25, lid 2, en 86, lid 2, Gemeentewet toekomende 
bevoegdheid geheimhouding op te leggen. Deze geheimhoudingsverplichting richt zich tot de (leden van 
de) raad en de leden van alle commissies ex artikel 82 Gemeentewet. Wij beroepen ons in dit verband op 
de beschermingsgronden die genoemd zijn in artikel 10, lid 1, aanhef en onder c. (bedrijfs- en 
fabricagegegevens die natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid hebben 
meegedeeld), en in artikel 10, lid 2, aanhef en onder b. (financiële en economische belangen van de 
gemeente) en g. (het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden), Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 
Deze geheimhoudingsverplichting is aangetekend op de volgende stukken behorende bij raadsvoorstel 
RVO 15.0003 wensen en bedenkingen procedure garantstelling Kooypunt l i la: 

• Rapportage van Zanders Treasury and Finance solutions d.d. 24 december 2014. Dit rapport geeft 
vertrouwelijke informatie over de bedrijfsvoering en financiering van de N.V. Port of Den Helder en 
de haalbaarheid van het project Kooypunt lila. 

• Rapportage van Ecorys Research and Consulting d.d. 29 december 2014. Dit rapport geeft 
eveneens vertrouwelijke informatie over de bedrijfsvoering en financiering van de N.V. Port of Den 
Helder en de haalbaarheid van het project Kooypunt lila. 

• Business case Kooypunt fase lila. De Business case geeft vertrouwelijke informatie over de 
haalbaarheid en financiering van het project Kooypunt lila en de bijbehorende grondexploitatie 
(o.a. concrete gegadigden voor kavels) 
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Op grond van vorenstaande en het bepaalde in artikel 25, lid 3, Gemeentewet maakt van het besluit dat de 
raad naar aanleiding van het raadsvoorstel wordt voorgesteld uitdrukkelijk het besluitpunt deel uit dat de 
raad deze geheimhoudingsverplichting bekrachtigt. 
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