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Onderwerp Opheffen geheimhouding 

 

Voorstel 

De geheimhouding op de stukken zoals vermeld in bijlage 1 op te heffen met 

uitzondering van het hierna genoemde stuk: 

- CV van de tijdelijke directeur BECH. 

 

Inleiding 

Uitgangspunt is dat alle besluiten zoveel mogelijk openbaar zijn. Er wordt alleen 

geheimhouding opgelegd als het nodig is. Als de voorzitter, het college van dijkgraaf en 

heemraden of de commissie geheimhouding oplegt, dient het algemeen bestuur dit te 

bekrachtigen. In de Waterschapswet is bepaald dat het algemeen bestuur de 

geheimhouding kan opheffen. 

 

In de periode van augustus 2021 tot en met december 2021 heeft de dijkgraaf op 

diverse stukken geheimhouding opgelegd. In de besloten vergaderingen op 27 

september 2021, 13 oktober 2021, 20 oktober 2021 en 9 december 2021 heeft het 

algemeen bestuur besloten om de door de dijkgraaf opgelegde geheimhouding te 

bekrachtigen.  

 

Nieuwe situatie 

Op 19 oktober 2021 heeft de Rechtbank Gelderland het faillissement van de Bio 

Energiecentrale Harderwijk B.V. (hierna: BECH) uitgesproken. In december 2021 is 

bekend geworden dat de curator BECH heeft verkocht. Als gevolg van deze feiten is er 

een nieuwe situatie ontstaan. Op basis van deze nieuwe situatie is beoordeeld of de 

gronden, op basis waarvan eerder geheimhouding is opgelegd, nog steeds van 

toepassing zijn. 
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Gronden uit de Wet openbaarheid van bestuur 

De gronden uit de Wet openbaarheid van bestuur op basis waarvan eerder 

geheimhouding is opgelegd zijn: 

- artikel 10 lid 1 sub c: bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke 

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

- artikel 10 lid 2 sub b: de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 

bestuursorganen; 

- artikel 10 lid 2 sub e: de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

- artikel 10 lid 2 sub g: het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 

van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel 

van derden 

 

Bij opheffing van de geheimhouding dient beoordeeld te worden of de hiervoor 

genoemde gronden nog aanwezig zijn. Opheffing van de geheimhouding richt zich tot de 

leden van het algemeen bestuur en heeft tot gevolg dat de leden niet meer gehouden 

zijn aan geheimhouding en over de inhoud van de stukken kunnen communiceren. 

Opheffing van de geheimhouding betekent niet dat de stukken daarmee ook openbaar 

zijn. Met andere woorden: het opheffen van de geheimhouding is geen openbaarmaking. 

Bij het openbaar maken van stukken (op verzoek of uit eigen beweging bijvoorbeeld 

door het plaatsen van stukken op de website) zal per stuk beoordeeld moeten worden of 

sprake is van de uitzonderingsgronden zoals genoemd in artikel 10 of 11 van de Wet 

openbaarheid van bestuur. Dit betekent dat onder meer bekeken moet worden of het 

stuk persoonsgegevens, informatie met betrekking tot de eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer, informatie met betrekking tot de inspectie, controle en toezicht 

door bestuursorganen e.d. en persoonlijke beleidsopvattingen bevat. 

 

 

Beoogd effect 

Opheffing van de geheimhouding betekent dat de leden van het algemeen bestuur niet 

meer gehouden zijn aan geheimhouding en over de inhoud van de stukken kunnen 

communiceren.  

 

Argumenten 

1.1. De uitzonderingsgronden van artikel 10 lid 1 sub c, lid 2 sub b en lid 2 sub e Wet 

openbaarheid van bestuur zijn niet meer van toepassing 

Als gevolg van het faillissement van BECH op 19 oktober 2021 en de verkoop van BECH 

door de curator in december 2021 zijn de betreffende uitzonderingsgronden niet meer 

van toepassing. Deze uitzonderingsgronden hebben betrekking op de positie en 

financiële gegevens van BECH en de (financiële) positie van het waterschap. Dit 

betekent dat de geheimhouding op de stukken zoals genoemd in bijlage 1 – met 

uitzondering van het stuk zoals genoemd onder 1.2 – opgeheven kan worden. 
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1.2. De uitzonderingsgrond van artikel 10 lid 2 sub g Wet openbaarheid van bestuur is 

nog van toepassing  

In het CV van de tijdelijke directeur BECH staan gegevens genoemd die raken aan de 

persoonlijke levenssfeer. Om die reden wordt voorgesteld om de geheimhouding voor 

dit stuk in stand te laten.  

 

Kanttekeningen 

1.1. Opheffing geheimhouding heeft ook gevolgen voor mogelijk verzoek op grond van 

de Wet openbaarheid van bestuur 

Indien besloten wordt om de geheimhouding op de stukken op te heffen, kan het 

waterschap bij een eventueel verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 

de stukken niet weigeren op dezelfde gronden als waarvoor eerder de geheimhouding is 

opgelegd. Bij een eventueel verzoek zullen belanghebbenden in de gelegenheid gesteld 

worden om een zienswijze te geven. Indien een belanghebbende dan van mening is dat 

een stuk geweigerd moet worden op de eerdere gronden als waarvoor de 

geheimhouding is opgeheven, heeft het waterschap geen ruimte meer om dit te 

weigeren. Mede gelet hierop is de curator gevraagd om een reactie te geven op de 

stukken die door BECH verstrekt zijn.  

 

1.2. Reactie gevraagd aan curator ten aanzien van door BECH verstrekte stukken 

Hoewel er wettelijk geen verplichting is om een zienswijze te vragen op het voornemen 

tot opheffing van de geheimhouding, is er uit oogpunt van zorgvuldigheid een reactie 

gevraagd aan de curator ten aanzien van de stukken die BECH aan het waterschap heeft 

verstrekt. De curator heeft laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen opheffing van 

de geheimhouding ten aanzien van de betreffende stukken. 

 

Financiën 

N.v.t. 

 

Vervolg 

N.v.t. 

 

Bijlagen 

Bijlage 1  

 

Ondertekening 

dijkgraaf en heemraden 

 

 

 

 

drs. ing. K.A. Blokland            mevrouw mr. S.H.M. Ornstein MCPm 

secretaris             dijkgraaf 

 

Besluit 

 


