
          De Stichting De Bonnen stelt zich ten doel de kwaliteit van landschap, landbouw en natuur in de Bonnen te bewaren, te bewaken            
          en waar mogelijk te versterken. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24310466. 

 

Aan:  het Dagelijks Bestuur  
   van de deelgemeente Hoek van Holland, 
   Postbus 10, 
   3150 AA Hoek van Holland. 
 
Betreft: intentieverklaring gebiedsontwikkelingsplan “De Bonnen” 
 
’s-Gravenzande, 19 juni 2006 
 
Geacht bestuur, 
 
Bij deze berichten wij u dat de vertegenwoordigers van ons stichtingsbestuur vooralsnog niet langer  
zullen deelnemen aan de vergaderingen van het projectteam dat het gebiedsontwikkelingsplan voor          
de Bonnenpolders dient te begeleiden. 
 
De doelstelling van onze stichting is duidelijk, evenals de persoonlijke betrokkenheid van onze 
bestuursleden bij het gebied. Deze is gebaseerd op het streven naar kwaliteit voor het gebied, mede 
vanwege de perspectieven voor hun bedrijven en woonomgeving. Inzake ons standpunt ten aanzien       
van het gebiedsontwikkelingsplan verwijzen wij u naar de hierover gevoerde correspondentie.  
 
Het afsprakenkader in het gebiedsontwikkelingsplan is zowel publiekrechtelijk alsook privaatrechtelijk. 
Helaas hebben wij moeten constateren dat binnen de projectgroep weinig respect wordt getoond voor      
de huidige situatie en verhoudingen in het gebied. Zo behoort men niet met elkaar om te gaan!  
Voorts constateren wij een slechte bestuurlijke regie: bij herhaling worden termijnen niet gehaald en 
toezeggingen niet nagekomen. Vertragingen kunnen in combinatie met de gewekte verwachtingen grote 
financiële en juridische consequenties hebben voor de afzonderlijke agrarische bedrijven in het gebied.   
 
Eveneens berichten wij u dat vooralsnog van ondertekening van de intentieverklaring door onze      
stichting geen sprake zal zijn. Ons vertrouwen is niet alleen ernstig geschaad door de manier waarop de 
projectgroep omgaat met de handelswijze van één van de partijen, maar ook door een andere uitleg te 
willen geven aan begrippen en verklaringen zoals deze vermeld staan in het gebiedsontwikkelingsplan      
en de opgestelde bedrijfsplannen. Daarmee creëert men geen vertrouwen en draagvlak. 
 
Wij verzoeken u die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om het geschonden vertrouwen te 
herstellen. Gemaakte afspraken, uitgesproken intenties en gewekte verwachtingen dienen door alle partijen 
te worden nagekomen. Voor het overige verwijzen wij u naar de eerdere correspondentie over dit 
onderwerp. Daarbij wensen wij te benadrukken dat het tot uw bestuurlijke plicht behoort snelheid en 
zorgvuldigheid te betrachten, een koude sanering te voorkomen en zorg te dragen voor een goede 
privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de grondeigenaren t.a.v. de landgoederen.      
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
ing. A.H.M. Weterings, 
voorzitter 

secretariaat:        Bonnenweg 50, 3151 XA Hoek van Holland 
 
telefoon:             0174-384807 
fax:                     0174-386161 
e-mail:                info@debonnen.nl 
website:              www.debonnen.nl 
 
bank:                  Rabobank Westland  
rekeningnr.:       3732.63643 


