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Aan: het Dagelijks Bestuur 
  van de deelgemeente Hoek van Holland 
  Postbus 10, 
  3150 AA Hoek van Holland. 
 
Betreft: snelheid gebiedsvisie De Bonnen 
 
Hoek van Holland, 
8 mei 2005 
 
Geacht bestuur, 
 
De raad van de deelgemeente Hoek van Holland heeft in haar vergadering d.d. 20 november 2003 
unaniem opdracht gegeven in het eerste kwartaal van 2004 een gebiedsvisie voor de Bonnenpolders  
te (laten) maken en deze ter goedkeuring in het tweede kwartaal aan de raad ter goedkeuring voor te 
leggen. Deze gebiedsvisie werd noodzakelijk geacht om samenhangend beleid te voeren, beter te 
sturen en verdergaande verpaupering te voorkomen. 
Helaas is het niet gelukt om binnen de daarvoor gestelde termijnen aan deze opdracht te voldoen. 
Inmiddels is er echter in het najaar van 2004 wel driemaal overleg geweest met de betrokken partijen 
en is er 2 december 2004 overeenstemming bereikt over de formulering van de opdrachtomschrijving.  
Door een aantal partijen wordt een bijdrage aan het totstandkomen van de gebiedsvisie geleverd. 
Tevens heeft de raad van de deelgemeente Hoek van Holland in haar vergadering van 16 december 
2005 formeel besloten een bijdrage van � 5.000,- beschikbaar te stellen. Hiermee is het ook financieel 
mogelijk geworden een opdracht te verstrekken. 
Begin december had reeds aan een tweetal bureau’s gevraagd kunnen worden een offerte uit te 
brengen om deze gebiedsvisie conform de opdrachtomschrijving te realiseren. Vervolgens zou de 
keuze kunnen worden gemaakt en zou het geselecteerde bureau de uitvoering op zich kunnen nemen.  
Begin december was het u ook duidelijk dat de gebiedsvisie een belangrijk instrument is om allerlei 
onomkeerbare ontwikkelingen en daarmee beperking van de keuzemogelijkheden te voorkomen.    
In een schrijven d.d. 15 februari 2005 hebben wij u verzocht snelheid te betrachten.  
Inmiddels zijn 5 maanden verstreken sinds de laatste bijeenkomst van de projectgroep. 
Wederom moeten wij ons tot u richten met het verzoek snel tot opdrachtgeving te kunnen overgaan. 
Het realiseren van een gebiedsvisie is een complex proces dat niet alleen een deskundige uitvoering 
vraagt, maar ook een deskundige, onafhankelijke en betrouwbare aansturing op een wijze die bij alle 
partijen respect afdwingt. Daarbij wensen wij op te merken dat deze gewenste snelheid niet ten koste 
mag gaan van de kwaliteit van het resultaat.  
 
met vriendelijke groet, 
 
ing. L.W. Vreugdenhil 
secretaris Stichting De Bonnen 
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