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Betreft inspreken burgers 
Casus: Willinklaan 2, Bennebroek 

18 januari 2023 
 
Geachte heer van der Veldt, 
 
Op dinsdag 19 januari waren de heren, aanwezig bij de door u geleide vergadering van de 
commissie Grondgebied. Deze vier personen, die konden inspreken, hebben het gevoel dat 
zij daadwerkelijk gehoord zijn door uw commissie en de wethouders. Wij hebben gemerkt dat 
de casus Willinklaan 2 niet alleen bij ons als directe betrokkenen maar ook bij de raadsleden 
vragen oproept over de kwaliteit van de gevolgde procedure. Met name de toezeggingen aan 
de aanvrager in de ambtelijke brief van 3 oktober 2022 namens B&W, dat het te bouwen 
project kansrijk is en dat de gemeente meewerkt aan de realisatie daarvan. Dit alles vóór dat 
het college zich daarover gebogen en uitgesproken had. Wij begrijpen dat ook de wethouder 
daarmee in een ongemakkelijke positie kwam. Hij meldde in vergadering nog op het “ei” te 
zitten broeden en nu geen uitsluitsel kon geven. Hij heeft ons ook in een persoonlijk gesprek 
verteld dat hij nog onderzoek doet omdat er meer vragen zijn. 
 
Ook bij de commissieleden zagen wij bezorgdheid over de procedure waarbij een detonerend 
project in een villawijk lijkt te worden toegestaan. De acties van de bewoners waren nodig om 
de besluitvorming rond de vergunning vooralsnog uit te stellen en te heroverwegen. Wij 
refereren hier ook graag aan de toezegging van de wethouder, een voorschot te nemen op de 
wet op burgerparticipatie. (Eigenlijk bijzonder dat je in ons land normen en waarden, zoals 
fatsoen, in een wet moet verankeren.) 
 
Wij vragen u en de commissieleden nadrukkelijk erop toe te zien dat het college niet zijn 
bevoegdheid gebruikt om de vergunning in deze omvang te verlenen zonder dat de bewoners 
en de Raad daarover geïnformeerd zijn. Als het college besluit de Raad om advies te vragen 
door middel van een verzoek Verklaring Van Geen Belemmeringen dan zullen wij ook graag 
gebruik maken van het toegezegde vooroverleg in het kader van participatie. Wij hebben wel 
vastgesteld dat deze zaak “leeft” bij wethouders en raadsleden. 
 
Ten overvloede nogmaals gesteld: wij zijn niet tegen nieuwbouw! Nieuwbouw moet echter wel 
passend zijn in volume en met respect voor de natuur in ons duingebied. 
 
Gaarne spreek ik mijn waardering uit voor de wijze waarop u de vergadering heeft 
voorgezeten. 
 
Namens de hierboven vermelden en de overige betrokkenen rond Willinklaan 2, 
 
met vriendelijke groet, 
 
 
 


