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Financiële gevolgen
Betreft doel

Begroting wijzigen
Dekking ten laste van

8.1.1 De raad geeft als vertegenwoordiging van de inwoners richting aan het
gemeentelijk beleid middels een transparant democratisch
besluitvormingsproces en controleert de uitvoering van dat beleid
Nee
Niet van toepassing

Bijlagen

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1 De geheimhouding zoals bekrachtigd in de raadsvergadering van 17 juni 2019 betreffende de
2

bijlage “vaststellingsovereenkomst project Zwolle-Kampen” op te heffen.
De geheimhouding ten aanzien van de financiële bijlagen 2 en 3 behorende bij de informatienota
“Kamperlijn stand van zaken”, te handhaven.
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Inleiding
Op 17 juni 2019 heeft de raad de geheimhouding bekrachtigd van de bijlagen behorend bij de
informatienota Kamperlijn stand van zaken. Bij de bijlagen zat ook de vaststellingsovereenkomst
project Zwolle Kampen zoals overeengekomen tussen Prorail, de provincie Overijssel, de gemeente
Kampen en de gemeente Zwolle. De Stentor heeft met een verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur om deze bijlagen verzocht. Dit besluit is naar aanleiding van het verzoek
heroverwogen: er is geen bezwaar tegen het opheffen van de geheimhouding van de
vaststellingsovereenkomst.
Op de financiële bijlagen die bij de informatienota zaten blijft de geheimhouding wel rusten op grond
van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. Openbaarmaking daarvan zou
het financiële belang van de gemeente Zwolle schaden alsmede tot onevenredige benadeling van
Prorail en de gemeente Zwolle leiden. Vandaar dat ten aanzien van deze bijlagen de opgelegde
geheimhouding nog steeds in stand blijft.
Beoogd effect
Door opheffing van de geheimhouding op de vaststellingsovereenkomst, wordt deze openbaar en kan
het stuk aan De Stentor verstrekt worden.
Argumenten
1.1 Partijen kunnen instemmen met openbaarmaking van de vaststellingsovereenkomst
Partijen hebben in de overeenkomst opgenomen geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van
de vaststellingsovereenkomst. Daarom wordt opheffing van de opgelegde geheimhouding op deze
vaststellingsovereenkomst voorgesteld. Vervolgens kan de Stentor de vaststellingsovereenkomst
ontvangen. Betrokken partijen hebben n.a.v. het ingediende Wob-verzoek ook afzonderlijk verklaard,
gegeven de fase van het project, tegen het verstrekken van de vaststellingsovereenkomst geen
bezwaar te hebben.
1.2 De gemeenteraad dient de geheimhouding op te heffen op de vaststellingsovereenkomst
Op grond van artikel 25 lid 4 van de Gemeentewet dient de de gemeenteraad de geheimhouding op te
heffen van stukken die onder geheimhouding aan de raad zijn verstrekt en deze geheimhouding door
de raad is bekrachtigd.
2.1 Financiële informatie moet vertrouwelijk blijven
Naar aanleiding van het Wob-verzoek is aan de betrokken partijen gevraagd om hun zienswijze
kenbaar te maken omtrent eventuele openbaarmaking van de financiële bijlage. Deze zienswijzen zijn
meegewogen bij de voorgenomen besluiten. Op de financiële bijlagen blijft de opgelegde
geheimhouding in stand. De toestemming in de vaststellingsovereenkomst voor het openbaar maken
van de vaststellingsovereenkomst geldt niet voor de financiële bijlage van de
vaststellingsovereenkomst. Openbaarmaking van de bijlagen 2 en 3 zal de financiële belangen van de
betrokken overheidslichamen schaden en tevens onevenredige benadeling kunnen opleveren van bij
deze overeenkomst betrokken rechtspersonen, in het bijzonder Prorail. Bij komende onderhandelingen
kan openbaarmaking van deze bedrijfsvertrouwelijke informatie Prorail in een nadelige positie brengen.
Dat geldt eveneens voor de gemeente Zwolle, wanneer partijen kennis kunnen nemen van de
financiële stand van zaken van de gemeente Zwolle, aangezien het project nog niet is afgerond.
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Risico’s
Geen.
Communicatie
Nadat de raad de geheimhouding heeft opgeheven ontvangt de Stentor een formele beslissing op het
ingediende Wob-verzoek en zal daarbij de vaststellingsovereenkomst aan de Stentor worden
toegezonden.
Openbaarheid
Deze nota is openbaar.
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer R.E. de Heer, loco-burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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