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Onderwerp
Bekrachtigen geheimhouding Stedin

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

besluit:
1. De geheimhouding op het door het college aan de commissie Bestuur en Middelen en de raad 

overgelegde bijlagen:
a. Stedin Rapport Langetermijnfinanciering;
b. Samenvatting van het rapport van de AHC-adviseurs Rothschild Ä Co
c. Samenvatting van het rapport van Capitium,

te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 
10 lid 1 sub c en lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, waarbij het belang 
van openbaarmaking niet opweegt tegen de hier genoemde belangen.

2. De onder punt 1 bekrachtigde geheimhouding op te heffen met ingang van 1 januari 2027.

De raad voornoemd, d.d. 27 mei 2021

de griffierde voorzitter.
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Voorgesteld besluit
1. De geheimhouding op het door het college aan de commissie Bestuur en Middelen en de raad 

overgelegde bijlagen:
a. Stedin Rapport Langetermijnfinanciering;
b. Samenvatting van het rapport van de AHC-adviseurs Rothschild 81 Co;
c. Samenvatting van het rapport van Capitium,

te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 
10 lid 1 sub c en lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, waarbij het belang 
van openbaarmaking niet opweegt tegen de hier genoemde belangen.

2. De onder punt 1 bekrachtigde geheimhouding op te heffen met ingang van 1 januari 2027.

Aanleiding en beoogd effect

Stedin heeft een informatiepakket aangeleverd van 15 openbare stukken en 3 vertrouwelijke documenten.
De 15 openbare stukken zijn op 28 april verstrekt aan de raadsleden. Stedin heeft de drie vertrouwelijke 
documenten verstrekt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er geheimhouding opgelegd wordt die in de 
eerstvolgende vergadering van de raad overeenkomstig artikel 25 lid 3 Gemeentewet wordt bekrachtigd. 
Stedin en de AHC zijn ervan overtuigd dat de openbare stukken voldoende houvast bieden voor een 
zorgvuldig, openbaar politiek besluitvormingsproces.

Bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 10 lid 1 sub c Wob)
Onder bedrijfs- en fabricagegegevens wordt verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen 
worden afgeleid over de technische of financiële bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van 
producten of de kring van afnemers of leveranciers. De gegevens moeten vertrouwelijk aan de gemeente 
zijn medegedeeld. In de 3 bijlagen staan dergelijke bedrijfs- of fabricagegegevens. Deze informatie is aan 
de gemeente vertrouwelijk overhandigd in het kader van de aandelenuitgifte door Stedin. Uit deze 
informatie kan worden afgeleid wat de financiële positie van Stedin is. Het hier bedoelde belang weegt 
zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Om die reden is deze informatie geheim en niet openbaar.

Economische of financiële belangen (artikel 10 lid 2 sub b Wob) en onevenredige benadeling (artikel 10 lid 2 
sub g Wob)
Op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor 
zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de gemeente en/of 
sprake is van onevenredige benadeling. Bij het openbaar maken van de 3 bijlagen is het economisch en 
financiële belang van de gemeente in het geding. Zo kan door openbaarmaking van deze informatie de 
onderhandelingspositie van de gemeente onder druk komen te staan of schaden. Openbaarmaking zou 
derden in staat kunnen stellen in toekomstige gevallen hun onderhandelingspositie op deze informatie af te 
stemmen. In verband hiermee zijn de 3 bijlagen geheim en niet openbaar.

Bijlagen
(GEHEIM) Stedin Rapport Langetermijnfinanciering 2021001396 
(GEHEIM) Samenvatting rapport Rothschild Co 2021001397 
(GEHEIM) Samenvatting rapport Capitium 2021001398

Achterliggende documenten
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