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Onderwerp
Bekrachtiging geheimhouding mediation 'bouwstops Potgieterweg 9' 

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2022

besluit:

De geheimhouding, zoals opgelegd door het college op de bij het raadsvoorstel 'Resultaten 
mediation dossier bouwstops Potgieterweg 9’ behorende (concept)vaststellingsovereenkomst en 
advies van de huisadvocaat d.d. 7 juli 2022, op grond van artikel 25, tweede lid van de 
Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, onder b en i van de Wet open overheid, te bekrachtigen 
als bedoeld in artikel 25, derde lid van de Gemeentewet.
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Voorgesteld besluit
De geheimhouding, zoals opgelegd door het college op de bij het raadsvoorstel 'Resultaten 
mediation dossier bouwstops Potgieterweg 9' behorende (concept)vaststellingsovereenkomst en 
advies van de huisadvocaat d.d. 7 juli 2022, op grond van artikel 25, tweede lid van de 
Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, onder b en i van de Wet open overheid, te bekrachtigen 
als bedoeld in artikel 25, derde lid van de Gemeentewet.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In het kader van het budgetrecht wordt de gemeenteraad in een separaat voorstel gevraagd om in 
te stemmen met een bedrag, zodat het mediationtraject 'bouwstops Potgieterweg 9' kan worden 
afgesloten. Om als gemeenteraad van gedachten te kunnen wisselen en te debatteren over de 
ínhoud van de stukken, zonder de belangen van de gemeente te schaden, dient de bespreking 
plaatst te vinden in een besloten deel van de vergadering. De geheimhouding op de 
(concept)vaststellingsovereenkomst en advies van de huisadvocaat d.d. 7 juli 2022 dient daarvoor 
te worden bekrachtigd.

Beoogd effect
Waarborgen van de belangen van de gemeente.

Politieke keuzeruimte
De gemeentewet biedt de mogelijkheid om geheimhouding te leggen op documenten.

Gedachtegang
Argumenten
De geheimhouding op de vaststellingsovereenkomst en het externe advies beschermt het belang 
van het goed functioneren van de gemeente (artikel 5.1, tweede lid, onder i, van de Woo)
Voor het goed functioneren van de gemeente is het noodzakelijk dat mediation een instrument is 
dat bij geschillen kan worden ingezet om geschaad vertrouwen te herstellen en langslepende 
juridische procedures te voorkomen. Voor het slagen van mediatontrajecten is vertrouwelijkheid 
een belangrijke voorwaarde. De gemeente en de partij waarmee mediation wordt gestart moeten 
zich vrij voelen om alle schikkingsmogelijkheden met elkaar te verkennen om op die manier 
gezamenlijk tot een oplossing van het geschil te komen. Om de vertrouwelijkheid van dergelijke 
mediationtrajecten te waarborgen is het van belang dat de (concept-)vaststellingsovereenkomst 
niet openbaar wordt gemaakt. Een vaststellingsovereenkomst is immers het sluitstuk van 
mediation waarin alle overeengekomen afspraken zorgvuldig zijn vastgelegd. Zouden dergelijke 
documenten wel openbaar worden gemaakt, dan wordt daarmee de kans verkleind om in de 
toekomst met succes een mediationtraject te starten. De verwachting bestaat dat derden minder 
snel bereid zijn om medewerking te verlenen aan mediation, indien de kans aanwezig is dat 
documenten die zijn opgesteld in het kader van mediation voor een ieder openbaar worden 
gemaakt. Het belang van het goed functioneren van de gemeente staat dan ook in de weg aan het 
openbaar maken van de (concept)vaststellingsovereenkomst.
Daarnaast betreft het een privaatrechtelijke overeenkomst waarvan partijen wensen dat de ínhoud 
tussen hen blijft. Onderdeel van de mediationafspraken en de (concept)vaststellingsovereenkomst 
is dat deze niet openbaar worden gemaakt en geheim blijven. Het schenden van deze afspraak zal 
de civielrechtelijke geheimhouding schenden en het vertrouwen van de andere partij kunnen 
schaden.

De geheimhouding op de vaststellingsovereenkomst en het externe advies beschermt het 
economische en financiële belang van de gemeente (artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Woo) 
Mediation is een instrument dat vaker wordt ingezet om conflicten op te lossen. Het openbaar
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maken van de (concept)vaststellingsovereenkomst schaadt de onderhandelingspositie van de 
gemeente in deze nog lopende beroepsprocedure bij de rechtbank. Indien de schikking geen 
doorgang vindt, maar de (concept)vaststellingsovereenkomst openbaar wordt gemaakt, kan deze 
worden overgelegd in de nog lopende beroepsprocedure en de daarna te volgen 
aansprakelijkheidsprocedure. Inzichtelijk wordt dan onder welke voorwaarden er 
schikkingsbereidheid is geweest. Het belang van openbaarmaking van deze 
(concept)vaststellingsovereenkomst - waarin de uitkomst van onderhandelingen zijn vastgelegd - 
weegt niet op tegen het financiële belang van de gemeente om haar onderhandelingspositie niet te 
schaden, totdat er voor finale kwijting is getekend. Daarnaast geeft de overeenkomst ook derden 
inzicht in de wijze waarop de gemeente heeft onderhandeld. Anderen kunnen hun 
onderhandelingspositie op de informatie afstemmen waardoor in toekomstige gevallen de 
gemeente financieel nadeel kan lijden.

Besloten gedeelte van de vergadering
Om als gemeenteraad van gedachten te kunnen wisselen en te debatteren over de Ínhoud van de 
geheime stukken, dient de bespreking plaatst te vinden in een besloten deel van de vergadering.

Kanttekeningen
Het opleggen van geheimhouding betekent dat de Ínhoud van de mediation niet in de openbaarheid 
besproken kan worden. Geheimhouding en vertrouwelijkheid hoeven niet af te doen aan 
transparantie. Transparant in het handelen, betekent dat duidelijk is hoe besluitvorming tot stand 
is gekomen. Voorwaarde is wel dat er openheid is over het belang van de geheimhouding.

Overwegingen van het college
Om de belangen van de gemeente te beschermen wordt voorgesteld om de geheimhouding te 
bekrachtigen.

Middelen
N.v.t.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
Partijen hebben in de vaststellingsovereenkomst afspraken gemaakt op welke wijze over dit besluit 
wordt gecommuniceerd. De ínhoud van het nog op te stellen verslag van de besloten 
raadsvergadering van 29 september, de vaststellingsovereenkomst en het advies van de 
huisadvocaat zijn geheim. Mocht er gevraagd worden om openbaarmaking van de 
vaststellingsovereenkomst of het advies van de huisadvocaat, dan dient eerst besloten te worden 
op het impliciete verzoek tot opheffing van de geheimhouding. Er vindt dan een belangenafweging 
plaats op grond van de Wet open overheid.

Het verslag van de besloten vergadering is niet openbaar tenzij de raad beslist het openbaar te 
maken. Er vindt dan geen belangenafweging plaats zoals in de Wet open overheid.

KBM heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het bekend worden van het 
schikkingsbedrag.

Samenwerking (Heemstede)
N.v.t.

Vervolgproces/evaluatie
Nadat de geheimhouding is bekrachtigd, kan het raadsvoorstel 'Resultaten mediation dossier



-4-
'bouwstops Potgieterweg 9'" (2022003831) in een besloten deel van de vergadering worden 
besproken.

Bijlagen
Raadsvoorstel 'Resultaten mediation dossier'bouwstops Potgieterweg 9'" (2022003831) 
Conceptvaststellingsovereenkomst (2022003855) - GEHEIM - 
Advies huisadvocaat (2022003856) - GEHEIM -

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


