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Holland Rijnland.

*Z03C141446B*
Beslispunten
- Op grond van artikel 25 Gemeentewet en artikel 10 van de Wet Openbaarheid van bestuur
(WOB). De door het college opgelegde geheimhouding voor onbepaalde tijd te bekrachtigen
ten aanzien van de bijlage van de Raadsinformatiebrief, aangezien het een belang betreft ex
artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
1

SAMENVATTING
Het college kan ten aanzien van stukken die aan de raad worden gestuurd geheimhouding
opleggen, mits er belangen worden geraakt die worden genoemd in de Wet Openbaarheid van
Bestuur (artikel 10). De geheimhouding geldt alleen, als deze door de raad wordt bekrachtigd.

2

Inleiding
Artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet bepaalt dat het college op grond van een belang, genoemd in
artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding kan opleggen ten aanzien van de
stukken die zij aan de raad of aan leden van de raad overleggen. Deze geheimhouding moet
vervolgens – overeenkomstig artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet – worden bekrachtigd door de
raad in de eerstvolgende raadsvergadering.

3

Beoogd effect
De door het college opgelegde geheimhouding bekrachtigen.

4

Argumenten
Vanwege discussies omtrent grondpositie en mogelijke impact wordt voorgesteld deze brief met
een kaart met locaties geheim te houden. Geheimhouding wordt voorgesteld op basis van Wet
Openbaarheid van Bestuur (WOB) artikel 10 (het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel
van derden).

5

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
-
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6

Duurzaamheid
-

7

Financiën

8

Communicatie

9

Evaluatie

Agendapunt 6.a

raadsvoorstel

-

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

A.M. Roos

L.M. Driessen-Jansen

Bijlage: Geheime brief uitbreiding transportcapaciteit van het elektriciteitsnet in Holland Rijnland
Ontwikkelen 150/50kV-station Leiden - Alphen.

