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Onderwerp

Kennisnemen van correspondentie inzake dagmailbericht Wind.

De commissie wordt gevraagd

Kennisnemen van de gevraagde bijlages 1a en 1b.

Wettelijke grondslag

Artikel 169 Gemeentewet

Lid 3: Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen,
tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

Artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet.

Dit in verband met de belangen genoemd in artikel 10,tweede lid, onder G van de Wet openbaarheid
van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde tijd.

De raad op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te verzoeken de opgelegde
geheimhouding tijdens de eerstvolgende vergadering na aanlevering bij de raadsgriffie te
bekrachtigen.

Bestuurlijke achtergrond

Op 21 oktober 2020 is in de dagmail een brief verschenen inzake onderzoek naar draagvlak voor
windmolens in Amsterdam. Een raadslid heeft verzocht inzage te krijgen in de achterliggende
correspondentie over de totstandkoming van dat bericht in de dagmail. In deze correspondentie
zijn gegevens van ambtenaren geanonimiseerd. Het raadslid wil daar inzage in. Het college wil dit
mogelijk maken. Derhalve besluit het college dit document geheim te verklaren waarna het voor
raadsleden ter inzage wordt gelegd op de raadsgriffie. De betreffende brief is aangeboden aan de
commissie FEZ van 19 november 2020 als TKN 11.

Reden bespreking

n.v.t.

Uitkomsten extern advies

n.v.t.
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Geheimhouding

Op grond van de belangen genoemd in artikel 10,tweede lid, onder G van de Wet openbaarheid van
bestuur bestaat tegen openbaarmaking van de gegevens in bijlage 1a en 1b bezwaar.

Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.

Welke stukken treft u aan?

Meegestuurd Registratienr. Naam

AD2021-039999 1a. GEHEIM FW_ Dagmail 21-10 deadline.msg - AD2021-039859.pdf (pdf)

AD2021-040000
1b. GEHEIM Bijlage 1. Definitief persbericht voor straks -
AD2021-039896.pdf (pdf)

AD2021-040001
2. Ondertekend - BRIEF onderzoek draagvlak windmolens -
AD2021-039880.pdf (pdf)

AD2021-040002
3. Draagvlakonderzoek nieuwe Windmolens in Amsterdam -
AD2021-039879.pdf (pdf)

AD2021-039883 Commissie FED Voordracht (pdf)

Ter Inzage

Registratienr. Naam

Behandelend ambtenaar of indienend raadslid (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Ruimte en Duurzaamheid, Martijn Wehkamp, m.wehkamp@amsterdam.nl, 06-2873 9730


