
Tekst inspreekbeurt van Edith Luyten en Edwin Kroon voorafgaande aan de 
commissievergadering Grondgebied d.d. 18 januari 2022 inzake Binnenweg 27  
 
Geachte dames en heren, 
 
Mijn naam is Edith Luyten en naast mij zit mijn man Edwin Kroon. Helaas voelen wij ons genoodzaakt 
weer gebruik te maken van spreektijd inzake  Binnenweg 27.  
 
De reden is dat wij ons grote zorgen maken over de wijze waarop de motie, die bijna unaniem op 16 
december jl. werd aangenomen, wordt uitgevoerd. Dit komt omdat wij een brief van het college van 10 
januari jl. onder ogen kregen waarin in de laatste zin heel cryptisch staat ‘Het college voert de motie uit 
en zal daardoor niet overgaan tot het intrekken van de vergunning’ (zie hiervoor de bijlagen). Ons inziens 
laat de tekst van de motie geen andere conclusie toe dan dat het voorgenomen bouwplan moet worden 
afgewezen. Bovendien gaat de Raad hierover en niet het college zoals blijkt uit de laatste zin in de motie.   
 
Het begint nu een echte ‘soap’ te worden want, zoals u inmidddels weet, zijn er de afgelopen 3,5 jaar 
nogal wat onverkwikkelijke zaken voorgevallen (bijlage 3 bij onze zienswijze) en nu zeer recent weer.  
 

 Tijdens de commissievergadering op 2 december jl beweerde wethouder Heijink dat het perceel 
‘groen’ tegen een snippergroenprijs verkocht kon worden omdat het zo ook aan de omwonenden was 
aangeboden, terwijl de ‘Beleidsregels verkoop snippergroen 2020’ dat verbieden. Ook beweerde hij 
dat hierover geen toezeggingen zijn gedaan terwijl de ontwikkelaar zich daar wel naar gedroeg. Zie 
hiervoor onze brief aan de Raad d.d. 8 december 2021 (die bij de geagendeerde stukken zit).        

 

 Tijdens het opgenomen overleg op 11 maart en 8 april 2021 beweerde wethouder Wijkhuisen dat er 
geen omgevingsvergunning afgeven zou worden zolang er niet geparticipeerd was (zie hiervoor 
bijlagen 4 en 5 bij onze zienswijze)  maar hij gaf toch een ontwerp-omgevingsvergunning af en tegen 
uw Raad zei hij op 8 december jl. dat participatie helemaal niet verplicht was en haalde daarbij een 
arrest van de Raad van State aan. Wij stonden perplex toen wij dit hoorden en ook toen hij beweerde 
dat het aan ons gelegen had dat het participatietraject niet van de grond was gekomen. Zie hiervoor 
onze brief aan de Raad d.d. 15 december jl. (die bij de geagendeerde stukken zit).   

 
Naar nu blijkt probeert het college “om de motie heen te werken” en tòch een omgevingsvergunning af te 
geven. Of ze dat doet door de termijn voor de aanvrager (ontwikkelaar)  te overschrijden, het vragen van 
een VVGB  ‘over de verkiezingen heen te tillen’, het perceel met de bestemming ‘groen’ in erfpacht te 
geven i.p.v. te verkopen, de beantwoording van de zienswijzen (nodeloos) te vertragen of op andere 
wijze(n) proberen het bouwplan toch doorgang te laten vinden is nog niet duidelijk maar dat wordt het wel 
als wij niet goed op blijven letten wat het college doet (of nalaat te doen). 
 
Van praktisch alle omwonenden weten wij dat zij de smalle strook grond gelegen tussen de Binnenweg 
en de Van Verschuer Brantslaan, zo ‘groen’ mogelijk willen houden. De tekst van de motie sluit hierop al 
aan.  
 
Namens 57 andere omwonenden en de omwonenden, die hun eigen zienswijze hebben ingediend en 
hierin ook grote bezwaren tegen het bouwplan uitten, hopen wij dat de Raad ingrijpt voor dat het echt te 
laat is.  
 
Wij zijn heel benieuwd hoe u als commissieleden Grondgebied tegen het bovenstaande aankijkt.     
 
Met vriendelijke groeten, 
Edith Luyten en Edwin Kroon      
Van Verschuer Brantslaan 34 
2121 EZ Bennebroek 
Tel. 023 - 557 60 37 
 
Bijlagen  
 

 Brief d.d. 10 januari 2022 van college B&W (waarin zij zegt de vergunning niet in te zullen trekken)  

 Bijlage 3 bij zienswijze; brief van omwonenden d.d. 27 januari 2021 gericht aan college van B&W;  

 Bijlage 4 bij zienswijze; overleg met de wethouder op 11 maart 2021 (geluidsopname beschikbaar); 

 Bijlage 5 bij  zienswijze; overleg met de wethouder op 8 april 2021 (geluidsopname beschikbaar); 

 Bijlage 8 bij zienswijze; brief van omwonenden d.d. 28 juni 2021 gericht aan de wethouder.  


