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DATUM  28 februari 2022 

ONDERWERP    RV Opheffen geheimhouding van document D21.011239 alternatieve ontsluiting van 

Tuindersweijde-Zuid                        

PORTEFEUILLEHOUDER  R. van Dolder 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Grondbedrijf 

ZAAKNUMMER  ZK21001843 

DOCUMENTNUMMER  22.0000168 

AANLEIDING  In de afgelopen maanden heeft er overleg plaats gevonden met de eigenaar van de 

varkenshouderij aan de Braken over de aankoop van zijn grond.  Inmiddels is de verkoop 

rond en kan hier openlijk over worden gecommuniceerd. Om die reden kan de 

geheimhouding op document D21.011239 worden opgeheven, die door de gemeenteraad 

in de raadsvergadering van 4 oktober 2021 was opgelegd. 

 

 

KADER   

De gemeentewet. 

WIJ STELLEN VOOR  De geheimhouding op te heffen op document D21.011239 "alternatieve ontsluiting van 

Tuindersweijde-Zuid"                                                                      

                                                                                                                          

[In de raadsvergadering van 4 oktober 2021 heeft uw raad geheimhouding opgelegd op 

document D21.011239. De aanleiding hiervoor was dat dit document besproken is met u, 

maar dat vanwege economische belangen dit niet openbaar mocht worden.  We waren 

namelijk nog in onderhandeling met de grondeigenaar over de voorwaarden voor de 

verkoop en in het document werd weergegeven dat we deze grond nog hadden om een 

alternatieve ontsluiting van de toekomstige wijk Tuindersweijde-Zuid mogelijk te maken. 

Inmiddels zijn we over de vooraarden het eens geworden en is dus de aanleiding voor de 

geheimhouding weggenomen.  Het document mag nu openbaar worden en daarom wordt 

u voorgesteld om de geheimhouding op te heffen. ] 

BEOOGD RESULTAAT  Uw raad te laten instemmen om de geheimhouding op document D21.011239 op te heffen.  

                                                                                                                      

 

ONDERBOUWING  [De reden van de geheimhouding is weggenomen door de overeenstemming die bereikt is 

over de verkoop van de grond, waar het document betrekking op had. Er is dus geen reden 

meer op de geheimhouding op het stuk te laten rusten.] 

 

 



 

 

 

 

RAADSVOORSTEL (VERVOLG) 

 

 

 

 

 

Blad 

2 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

Datum college: 8 februari 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

FINANCIËN  NVT 

 

DUURZAAMHEID  NVT 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

  

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

  

 

COMMUNICATIE  Geen bijzonder commutatie nodig, behalve het regulier bekend maken van een 

raadsbesluit. 

 

VERVOLG  In Corsa moet het stuk op openbaar worden gezet. 

 

BIJLAGEN  geen 


