Bunnik, 30-10-2020
VERTROUWELIJK
Geachte heer Van Bennekom,
Het CDA vraagt u op korte termijn een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de werkwijze van
alle betrokkenen (voormalig en huidige bestuurders, gemeenteraadsleden en ambtenaren) bij het
project de Hoenderik gedurende de gehele looptijd van dit project.
Aanleiding
Tijdens het Open Huis over de Hoenderik zijn door diverse insprekers stevige beschuldigingen geuit
aan het adres van (voormalige) collegeleden van Bunnik. Door een schriftelijke reactie aan de
gemeenteraad van de projectontwikkelaar zijn nog meer voormalig collegeleden betrokken geraakt.
Deze week ontvingen we een vertrouwelijke rapportage over het project met nieuwe informatie. Het
college wilde op de dag van de raadsvergadering nog een vertrouwelijk overleg voeren.
Het geheel aan bestuurlijke acties van het college roept vragen op over het correcte gedrag van
betrokkenen. Een kwalijke zaak, temeer daar in het nabije verleden vergelijke problemen aanleiding
waren voor een onderzoek door de Rijksrecherche. Er staan grote investeringen in bouwprojecten op
stapel. Opnieuw twijfel aan de betrouwbaarheid van het college is onacceptabel voor het CDA. Dit
moet de wereld uit.
Meer specifiek samengevat is ons verzoek gebaseerd op onder andere de volgende waarnemingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in 2011 heeft de gemeenteraad geen kaders vastgesteld voor de Hoenderik;
na de discussie in het Open Huis in 2011 heeft het college geen informatie meer verschaft;
in 2015 is een collegelid dat het project in portefeuille had begonnen als projectontwikkelaar
voor het project de Hoenderik;
voor de perceptie van de raad heeft het project tussen 2011 en 2017 stilgelegen;
in 2017 heeft het college zelfstandig, buiten de raad om, kaders voor het project de
Hoenderik vastgesteld;
in 2019 heeft de huidige wethouder de gemeenteraad op hoofdlijnen geïnformeerd en
aangegeven dat de gemeenteraad alle ruimte had om de definitieve kaders vast te stellen;
in 2020 beschuldigden voormalige bestuurders elkaar tijdens de inspraak in het Open Huis
van niet integer gedrag bij de totstandkoming van de Hoenderik;
diverse inwoners beschuldigen tijdens datzelfde Open Huis bestuurders van niet integer
gedrag, er wordt aangegeven dat het een project betreft met een winstpotentie van
€2.000.000,-;
op verzoek van een voormalig collegelid mengen twee voormalig bestuurders zich per brief
in de discussie met uitspraken over het proces in het verleden;
op 27 oktober 2020 ontvangt de gemeenteraad van het college een geheime notitie van een
onafhankelijk bureau over het doorlopen proces voor de Hoenderik, het roept ernstige
twijfel op dat dit als een geheime notitie verstrekt wordt aan de raad;
op de dag van de behandeling van het voorstel over de kaders in de raad worden de
fractievoorzitters uitgenodigd door het college voor een vertrouwelijk overleg met de
gemeentesecretaris, in aansluiting op de geheime notitie, een actie die op nieuw veel twijfel
oproept;

•

tijdens de behandeling in de gemeenteraad wekt het college de indruk dat er niet met de
raad gedeelde informatie is, die ook in de raad onbesproken blijft, maar wel van grote
invloed zou kunnen zijn op de positie van de gemeente.

Aandachtspunten voor het onderzoek
Het CDA verwacht als resultaat van het onderzoek antwoord op de volgende vragen:
•
•
•
•
•

Is of was het handelen van de betrokken bestuurders, gemeenteraadsleden en ambtenaren
in strijd met de geldende gedragsregels?
Heeft het college op eigen initiatief, buiten medeweten van de gemeenteraad, kaders
vastgesteld voor het te ontwikkelen gebied?
Heeft het college toezeggingen gedaan aan de projectontwikkelaar en/of eigenaar van het
gebied van den Hoenderik die niet waren gebaseerd op besluiten van de gemeenteraad?
Heeft het college de gemeenteraad gedurende deze gehele periode juist en tijdig
geïnformeerd?
In het voorjaar van 2016 heeft de Rijksrecherche in een rapportage over een
aanbestedingsprocedure aangegeven dat Bunnik een flink aantal verbeterpunten had te
realiseren in het proces bij projecten ruimtelijke ordening. Het college heeft verbetering
toegezegd en dat is vastgelegd in het raadsbesluit dat op 14 april 2016 is aangenomen. Heeft
het college deze afspraken ook daadwerkelijk geïmplementeerd en waaruit blijkt dit?

Besluit over onderzoek
We verwachten dat u uiterlijk over twee weken, 15 november 2020, uw besluit over het al of niet
uitvoeren van een onderzoek aan de gemeenteraad stuurt, met onderbouwing van de overwegingen
en de eventuele opdracht, uitvoerende organisatie en de te verwachten looptijd en kosten.
Dit verzoek wordt via de griffier in kopie verzonden naar alle raadsleden. Het CDA beschouwt dit als
een vertrouwelijk document tot 15 november 2020, de datum waarop we verwachten dat u uw
besluit hebt kenbaar gemaakt.
Met vriendelijke groet,
Leny Visser, fractievoorzitter CDA Bunnik

