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Kernboodschap  Op 3 juli 2018 heeft  raadslid Garretsen bij de griffie verzocht om toezending van 

de advisering door de stadsadvocaat inzake het DSK terrein. De raad zal op 19 juli 

a.s. om een zienswijze worden gevraagd over de voorliggende voorgenomen 

vaststellingsovereenkomst in dit dossier. De advisering door de stadsadvocaat zal 

dan mede ter beschikking van de raad worden gesteld. Omdat de advisering 

inhoudelijk vertrouwelijk van aard is, verstrekt het college de advisering van de 

stadsadvocaat onder oplegging van de geheimhouding op grond van de 

Gemeentewet. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

N.v.t. 

Relevante eerdere 

besluiten 

 Vaststellingsovereenkomst DSK II , zoals besproken in de vergadering van de 

commissie Ontwikkeling van 21 juni 2018 

Besluit College  

d.d. ……  

(wordt ingevuld door BMO) 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 

1. Geheimhouding aan de raad op te leggen ten aanzien van het advies van 
de stadsadvocaat van 14 december 2017 (en het nader advies van 23 
februari 2018) op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, 
vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente 
alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
van bij deze aangelegenheid betrokken (rechts)personen dan wel derden, 
een en ander als bedoeld in artikel 10, eerste lid aanhef en onder b en g 
van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding duurt vanwege 
de aard van de informatie in beginsel voor onbepaalde tijd. 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/22-mei/10:00/Vaststellingsovereenkomst-DSK-II/2018140691-1-Vaststellingsovereenkomst-DSK-II-1.pdf
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2. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende 
raadsvergadering te bekrachtigen.   

 

de secretaris,                                           de burgemeester 

 

 

 

 

 
1. Inleiding  
De gemeente en ontwikkelaar Wibaut hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over de 
gewenste ontwikkeling van de locatie DSK II. In goed overleg hebben gemeente en Wibaut besloten 
dat de gemeente de grond, die in 2017 via een tender aan Wibaut verkocht is, terug koopt en dit in 
vaststellingsovereenkomst vast te leggen. Het college heeft bij besluit van 22 mei 2018 2018/140691 
besloten om ten aanzien van het aangaan van deze vaststellingsovereenkomst de zienswijze van de 
raad te vragen. Het collegebesluit is op 21 juni 2018 in de commissie Ontwikkeling besproken.  
 
Op 3 juli 2018 heeft  raadslid Garretsen bij de griffie verzocht om toezending van de advisering door 
de stadsadvocaat inzake het DSK terrein.De raad zal op 19 juli a.s. om een zienswijze worden 
gevraagd over de voorliggende (door de stadsadvocaat opgestelde) voorgenomen 
vaststellingsovereenkomst in dit dossier. De advisering door de stadsadvocaat zal dan mede ter 
beschikking van de raad worden gesteld. Omdat de advisering inhoudelijk vertrouwelijk van aard is, 
verstrekt het college de advisering van de stadsadvocaat onder oplegging van de geheimhouding op 
grond van de Gemeentewet. 
 
2. Besluitpunten college 
Het college besluit: 
1. Geheimhouding aan de raad op te leggen ten aanzien van het advies van de stadsadvocaat van 

14 december 2017 (en het nader advies van 23 februari 2018) op grond van artikel 25, tweede lid 
van de Gemeentewet, vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente 
alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze 
aangelegenheid betrokken (rechts)personen dan wel derden, een en ander als bedoeld in artikel 
10, eerste lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding 
duurt vanwege de aard van de informatie in beginsel voor onbepaalde tijd.  

2. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende raadsvergadering te 
bekrachtigen.   

 
3. Beoogd resultaat 
Door oplegging van geheimhouding op de vertrouwelijke advisering van de stadsadvocaat is het 
mogelijk om deze aan de raad te verstrekken, in het kader van de behandeling van deze kwestie op 
19 juli a.s., wanneer de raad zijn zienswijze zal geven. 
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4. Argumenten 
De advisering door de stadsadvocaat is vertrouwelijk van aard.  
Het advies van de stadsadvocaat is gebruikt bij het bepalen van de strategie. Bekendmaking van het 
advies zou de gemeente onevenredig kunnen benadelen of een derde-partij onevenredig kunnen 
bevoordelen omdat er een nieuwe aanbesteding zal plaatsvinden.  
 
5. Uitvoering 
Na oplegging en bekrachtiging van de geheimhouding duurt deze in beginsel voor onbepaalde tijd. 
Periodiek, d.w.z. eenmaal per half jaar worden alle geheimhoudingsbesluiten beoordeeld op de 
mogelijkheid om geheimhouding op te heffen. Ook dit besluit ter oplegging van de geheimhouding 
op de advisering door de stadsadvocaat inzake het DSK III terrein wordt dan op die mogelijkheid 
beoordeeld. Bij eerste gelegenheid zal het college hierover aan de raad een voorstel voorleggen. 
 
6. Geheime Bijlage 
- advies van de stadsadvocaat d.d. 14 december 2017 (en het nader advies van 23 februari 2018) 
 
 
 


