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Geachte raads- en commissieleden, 

Een voorstel voor de 'aankoop en bijdrage renovatie Port of Den Helder' hebben wij u recent toegezonden. 
Ter aanvulling hierop heeft uw agendacommissie ons gevraagd om u inzage te verlenen in een tweetal 
documenten die gerelateerd zijn aan de aan te kopen vier percelen die bekend staan onder de namen 
Westoever en Spoorhaven. Concreet betreft dit: 

een overzichtskaart van het aan te kopen gebied en 
een rapport ter waardebepaling van deze percelen. 

Wij hebben besloten de door u gevraagde informatie in de vorm van een door Savills Investments 
geleverde verkorte versie aan u ter beschikking te stellen. Omdat in het rapport ter waardebepaling een 
overzichtskaart van de aan te kopen percelen is opgenomen, voldoet dit rapport aan uw beide verzoeken 
en volstaan wij met verstrekking van dit rapport. 

Het rapport wordt voor u ter inzage gelegd bij de griffie. Deze terinzagelegging vindt plaats onder 
geheimhouding, nu het rapport en het kaartmateriaal dusdanige bedrijfsgevoelige informatie met 
betrekking tot de grondpositie van Port of Den Helder bevatten dat de inhoud hiervan niet openbaar 
gemaakt mag worden. 

De geheimhouding wordt opgelegd op grond van de artikelen 25 lid 2 en 86 lid 2 van de Gemeentewet in 
combinatie met artikel 10, aanhef en onder c (bedrijfsgevoelige informatie) van de Wet openbaarheid van 
bestuur. Geheimhouding geschiedt voor het gehele rapport. 

Uw raad wordt gevraagd de opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet 
te bekrachtigen. 
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