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1. Inleiding 

Op 15 augustus 2013 heeft de heer R.C. van Luyken een verzoek om openbaarmaking van 

stukken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betrof 

documenten over HFC Haarlem, projectontwikkelaar Fortress, stadion Oostpoort en stadion 

Jan Gijzenkade. Het betrof een omvangrijk verzoek, dat op 8 april 2014 heeft geresulteerd in 

een afrondende beslissing.  

  

Tegen deze beslissing is de heer Van Luyken op 20 mei 2014 in bezwaar gekomen. Tijdens 

de behandeling van het bezwaar zijn nog twee aanvullende besluiten gevolgd. Het college 

heeft uiteindelijk op 23 februari 2016 een beslissing op het bezwaar genomen. In deze 

beslissing is de aanbeveling van de commissie bezwaarschriften overgenomen om de 

geheimhouding op te (laten) heffen van een drietal verslagen van de commissie Ontwikkeling 

en één verslag van de commissie Bestuur.  

 

Tijdens de zitting van de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem) op 7 maart jl. inzake 

het beroep dat de heer Van Luyken heeft aangetekend tegen de beslissing op bezwaar, is 

afgesproken dat de rechter de zaak zes weken aanhoudt in afwachting van de verstrekking 

van deze verslagen.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de commissie Ontwikkeling en de commissie Bestuur voor te stellen 

de geheimhouding op te heffen van drie verslagen van vergaderingen van de commissie 

Ontwikkeling, te weten 8 januari 2009, 15 januari 2009 en 5 maart 2009 en van één 

verslag van de commissie Bestuur van 21 januari 2010, voor zover deze verslagen 

betrekking hebben op de bespreking van stadion Oostpoort en Fortress.  

2.   Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

3.   Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 

4.   Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling en 

commissie Bestuur. 

 

3. Beoogd resultaat 

Opheffing van de geheimhouding op de vier verslagen van de commissie Ontwikkeling en de 

commissie Bestuur maakt het mogelijk deze stukken openbaar te maken en de hangende 

beroepszaak bij de rechtbank af te ronden.  

 

4. Argumenten 

Opheffing van de geheimhouding is mogelijk, omdat er niet langer sprake is van informatie 

van vertrouwelijke aard 

In 2009 en 2010 is over de kwestie stadion Oostpoort en de daarbij betrokken 

projectontwikkelaar Fortress een aantal malen gesproken in de commissie Ontwikkeling en 

de commissie Bestuur. Op dat moment vereisten de financiële en economische belangen van 

de gemeente en Fortress dat deze besprekingen in beslotenheid plaatsvonden. Inmiddels is het 

7 jaar later en het project niet langer actueel. Genoemde belangen van de gemeente en 

Fortress zijn niet langer in het geding. Om die reden kan de geheimhouding worden 

opgeheven. 
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De geheimhouding kan worden opgeheven wat betreft de passages in de vier 

commissieverslagen die betrekking hebben op deze kwestie. De overige onderwerpen 

waarvan in de geheime verslagen sprake is, hebben met stadion Oostpoort en Fortress niet 

van doen.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 

Na besluitvorming worden de verslagen openbaar gemaakt. Dit betekent dat zij op de website 

van de gemeente worden geplaatst. Tevens zullen de verslagen worden toegezonden aan de 

rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, in de lopende beroepszaak van de heer Van 

Luyken. Na deze toezending zal de rechtbank een vonnis wijzen. 

 

7. Bijlagen 

1. Verslag van de commissie Ontwikkeling d.d. 8 januari 2009, vergaderpunt 3 (GEHEIM) 

2. Verslag van de commissie Ontwikkeling d.d. 15 januari 2009, vergaderpunt 5 (GEHEIM) 

3. Verslag van de commissie Ontwikkeling d.d. 5 maart 2009, vergaderpunt 5 (GEHEIM) 

4. Verslag van de commissie Bestuur d.d. 21 januari 2010 (integraal verslag) (GEHEIM) 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 


