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Onderwerp
Bekrachtiging geheimhouding stukken Letters of Intent Groningen Airport Eelde
Gevraagd besluit
De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding bekrachtigen
voor de duur van vijf jaar en kennisnemen van de onder geheimhouding ter inzage gelegde
stukken.
Wat willen wij hiermee bereiken?
In het kader van de ‘Toekomst Groningen Airport Eelde (GAE) – uitwerking beleidskeuze
‘Investeren’ (2017-2026)’ is opdracht verstrekt aan Harm Post om commitment van het
bedrijfsleven voor GAE te verkrijgen. Dit heeft geresulteerd in een bidbook (Tijdreizen) die aan u
verzonden is op 3 mei jl. (bijlage 5). In het rapport wordt voor een aantal onderdelen bijdragen
vanuit het bedrijfsleven benoemd. Deze zijn anoniem. Gelet op de behoefte om meer inzicht en
duidelijkheid te verkrijgen over de private cofinanciering is de heer Post gevraagd of partijen
schriftelijk hun bijdrage zouden willen bevestigen. Een aantal partijen heeft aangegeven wel een
intentieverklaring (‘Letter of Intent’) te willen sturen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit
vertrouwelijk gebeurd. De heer Post heeft van een aantal partijen een Letter of Intent ontvangen.
Deze verklaringen bevatten vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens en strategische
bedrijfsinformatie. Om die reden hebben wij ten aanzien van deze verklaringen geheimhouding ex
artikel 25 lid 2 en 4 Gemeentewet jo artikel 10 lid 2 sub g van de Wet openbaarheid bestuur (Wob)
opgelegd voor een periode van 5 jaar. Wij verzoeken u deze geheimhouding te bekrachtigen.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Het college heeft op dinsdag 9 mei jl. besloten om de volgende stukken onder oplegging van
geheimhouding aan de leden van de raad aan te bieden. Het betreft het volgende stuk:
- Bijlage 9: Letters of Intent, behorende bij het ‘Bidbook GAE, het aanbod van het
bedrijfsleven’ (Harm Post, 2017)
Geheimhouding
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, Wet openbaarheid van bestuur (Wob) blijft
het verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het
belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. De
aangeleverde Letters of Intent betreffen bedrijfsgegevens die door natuurlijke of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Door genoemde bedrijven en de heer Post is
uitdrukkelijk gevraagd om vertrouwelijkheid. De verklaringen bevatten derhalve vertrouwelijk
verstrekte bedrijfsgegevens en strategische bedrijfsinformatie.

Op basis van de hierboven weergegeven motivering heeft het college geoordeeld dat de
genoemde belangen in deze situatie zwaarder wegen dan het belang van de openbaarheid en
geheimhouding opgelegd op deze stukken op grond van artikel 25 tweede lid Gemeentewet.
Bekrachtiging
Gelet op artikel 25 tweede lid van de Gemeentewet dient het collegebesluit door de raad
bekrachtigd te worden.
Termijn van vijf jaren
In overleg met de andere aandeelhouders is afgesproken om een termijn van vijf jaren voor de
geheimhouding te hanteren. De Letters of Intent bevatten een aanbod vanuit ondernemers, welke –
onder een aantal condities- voor 2 jaar wordt gedaan. Omdat niet elk aanbod meteen kan worden
ingevuld wordt geadviseerd een termijn van vijf jaar aan te houden.
Wat ging er aan vooraf
Begin januari 2016 hebben de aandeelhouders van GAE besloten tot een strategische verkenning naar de
beleidsopties voor de toekomst van GAE. Aanleiding hiervoor was de financiële situatie van GAE, in combinatie
met een aantal externe ontwikkelingen (o.a. opkomst Lelystad Airport en Luchtverkeersleiding Nederland).
Tenslotte vereist de Wet luchtvaart dat GAE een aanvraag moet doen voor een Luchthavenbesluit. Voor de
aanvraag tot een Luchthavenbesluit is vereist dat er voor minimaal 10 jaar financiële zekerheid wordt gegeven
over de luchthaven. November 2016 hebben de colleges besloten “het alternatief ‘Investeren – Internationale
toegangspoort voor Noord-Nederland’ als voorkeursalternatief aan te wijzen ten behoeve van de
luchthavenontwikkeling en –exploitatie met als oogmerk waarborging van de continuïteit van de luchthaven als
infrastructurele basisvoorziening op de middellange en lange termijn”. Deze keuze is in december 2016
voorgelegd aan uw raad. Het voorstel van het college is door uw raad niet aangenomen. De raden en Staten
van de medeaandeelhouders hebben de voorstellen van hun colleges wel overgenomen. Het een en ander
betekent concreet dat met 96% van de aandelen een ruime meerderheid zich geschaard heeft achter het
alternatief ‘Toegangspoort voor het Noorden’.
Vanaf januari 2017 is invulling gegeven aan een aantal vervolgwerkzaamheden, zoals het uitwerken van de
splitsing van GAE in een LOM en een LEM. Ook is opdracht gegeven om op zoek te gaan naar private
bijdragen. Het resultaat hiervan treft u aan in het rapport van Harm Post. De Letters of Intent die bij dit rapport
horen zijn hier een nadere uitwerking van. Voor deze Letters of Intent wordt geheimhouding gevraagd omdat
het vertrouwelijke bedrijfsgegevens en strategische bedrijfsinformatie bevat.
Hoe informeren we de inwoners?
n.v.t
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De stukken waarop geheimhouding is opgelegd liggen ter inzage op de griffie.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Het bekrachtigen van de geheimhouding heeft geen financiële consequenties
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

Drs. M.J.F.J. Thijsen,

Burgemeester

Mr. J. Th. Van Nieukerken,

Gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 23
Betreft: Bekrachtiging geheimhouding Letters of Intent Groningen Airport Eelde
De raad van de gemeente Tynaarlo;
Gelezen het voorstel van het college van 9 mei 2017;
Gelet op artikel artikel 25 tweede en vierde lid van de Gemeentewet en artikel 10 tweede lid, aanhef en onder g
van de Wet openbaarheid van bestuur;

B E S L U I T:
de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding te bekrachtigen
voor de duur van vijf jaar en kennis te nemen van de onder geheimhouding ter inzage gelegde
stukken.

Vries, 20 juni 2017

De raad voornoemd,

Drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

J.L. de Jong,

Griffier

