
Geachte commissieleden en duocommissieleden, 

Ik wil voorop stellen dat ik niet tegen bouw op WR1 ben. Nee, echt niet, mits 

het daar qua bestemming en in de omgeving past! 

Dan mijn inspraak: De reden dat ik mij aanmeldde om vanavond weer in te 

spreken was mijn verontwaardiging over het feit dat enkele fracties nog steeds in 

sprookjes en in spontane vlaggetjesacties lijken te geloven.  

Maar vlak voor uw fractievergaderingen ontving u een reactie van Wibaut op 

onze uitgebreide inhoudelijke kritiek op het collegevoorstel. Gelukkig bestond 

Wibauts stuk maar uit 4 bladzijdes, dus het viel snel te lezen.  

We kunnen echter niet om het inhoudelijke verschil tussen ons stuk en dat van 

Wibaut heen, met name op het aspect van onderbouwing. Ik heb Wibauts reactie 

wel drie keer gelezen, op zoek naar de ‘wat’, ‘waarom’, ‘zegt wie’ en ‘op basis 

van wat’? Maar er staat nog steeds niets in wat goedkeuring van de 

raadsvoorstellen omtrent WR1 zou rechtvaardigen.  

Begrijpelijk! Wibaut had vorige week waarschijnlijk andere prioriteiten. Het nu 

definitief definitieve(!)  Peutz Veiligheidsrapport moest nog af en die vlaggetjes 

kwamen waarschijnlijk ook niet uit zich zelf naar Overveen. [Goh, en dat vertel 

ik u ook nog vlak voor Pakjesavond!] 

Maar dat terzijde, inhoud: ik voelde me als inwoner al belazerd tijdens het lezen 

van het raadsvoorstel Stedenbouwkundig plan, met een onderbouwing van, ja 

wel, ook daar drie keer niks. Denkt het college dat als ze in een halfuur iets in 

elkaar gooien, dat dat voldoet? Misschien wel! Sommigen van u hebben het toch 

al lang besloten: er wordt gebouwd!  

En dat is blijkbaar ook heel duidelijk voor Wibaut. Zij weten dat het voldoet dat 

zij wat roepen in reactie op enkele punten uit ons wel in detail onderbouwde 

stuk – meestal zaken die niet daadwerkelijk op onze kritiekpunten slaan, maar 

die voor de snelle lezer als uitstekende bliksemafleiders dienen. En daarnaast 

enkele punten die zonder onderbouwing gesteld worden. Want degenen die 

willen bouwen geloven hen toch.  

Net als dat diegenen Peutz geloven, want Peutz zijn de ónafhankelijke experts. 

Terwijl wij niet eens een second opinion hebben. Nee, dat niet, maar wie was 

het ook alweer die het wel wist dat de VNG richtafstanden voor gevaar niet met 

een stap teruggebracht mogen worden in gemengd gebied? De door Wibaut 

ingehuurde experts of een autodidact omwonende?  

Sommigen van u willen Wibaut geloven, want u moet bouwen. Tja, Wibaut zet 

alles op alles om te slagen. Maar het gebrek aan een deugdelijke onderbouwing 

blijft wel een aanfluiting voor ons, inwoners!!! En de vele veiligheids- en 



gezondheidsrisico’s baren ons zorgen. Gelukkig komen mijn en uw kinderen 

daar niet terecht! Dat zou ik zeker niet willen. 

Donald Trump heeft de wereld iets geleerd: het is genoeg dat je iets in de wereld 

slingert en klaar. Als je het hard genoeg en vaak genoeg roept, wordt het vanzelf 

de waarheid!  

En zo denkend heeft Wibaut in het gehele stuk weer niets inhoudelijks naar 

voren gebracht wat in onze analyses niet reeds onderbouwd weerlegd is.  

Een voorbeeld: Wibaut schrijft als volgt:  

“Dat de coördinatieregeling alleen mag worden toegepast als sprake is van 
urgentie bij snelle besluitvorming, is juridisch volstrekt onjuist.” 

 

Wij hebben in dit verband verwezen o.a. naar een uitspraak van de Raad van 

State uit 2018 en de stelling van uw eigen college in een eerdere raadsvoorstel 

dat  

Voor een coördinatiebesluit is een noodzaak nodig dat de procedure spoed heeft 

en snel doorlopen moet worden. 

 

Dhr. vd Meijde had het over feiten. Daar zien we bar weinig van! 

 

Ik denk dat ik niets meer hoef te zeggen. 

 

Dank u voor uw aandacht! 

 


