De perceptie van Initiatiefgroep Binnenstebuiten op het overlegproces
In de raadsvergadering van 12 juli is uitgesproken dat de raad in het najaar geïnformeerd wil worden
over voortgang van het overleg over De Hoeken waartoe in een motie was opgeroepen. In de
vergadering was de discussie hierover als volgt afgerond door de heer Snoek (VVD): “Morgen proces
gaan starten, vlak na vakantie tijdpad, 15 oktober tussenrapportage”. Die afspraak is niet
opgenomen in de Besluitenlijst van de vergadering. In de raadsinformatiebrief van 12 september
wordt de eenduidige datum van 15 oktober omgevormd tot de vage afspraak: “Het tijdpad dat bij de
aanpak hoort is beknopt en loopt, volgens planning van het bureau, tot en met oktober”. Voor zover
wij weten is tot nu toe geen tussenrapportage uitgebracht in een openbare raadsvergadering en een
datum waarop dit wel zal geschieden is bij ons niet bekend. De Initiatiefgroep Binnenstebuiten hecht
er aan om in ieder geval wel haar ervaringen te melden. Ik zal dat doen in een aantal korte punten.
Een uitvoerig verslag ter onderbouwing zal u daarna worden uitgereikt.
1. Wij hebben de begeleiding door Bureau Over Morgen ervaren als een belediging voor onze inzet
en betrokkenheid. Voordat er enig gesprek met de procesbegeleider had plaats gevonden lagen
opzet, protocol en beoogde uitkomst vast. We konden slechts tekenen bij het kruisje, voor
geheimhouding. Er was geen enkele plaats ingeruimd voor onze visie op ontstaansgeschiedenis van
de controverse en onze verwachtingen van het overlegproces.
2. De opzet van het overlegproces sloot volstrekt niet aan bij onze verwachtingen op grond van de
motie van 12 juli en de daaraan voorafgaande discussies in de raad. Wij dachten een open overleg in
te gaan over onderbouwing van het plan De Leeuw en onderzoek van alternatieven, voorgesteld
werd een onderhandelingsproces met een bindend advies aan B&W, een volstrekte miskenning van
de aard van politieke besluitvorming.
3. Er is tot nu toe inhoudelijk niets bereikt. Gemeente noch initiatiefnemer hebben ons enige nieuwe
informatie geboden, een voorstel van IBB om een deskundigenpanel over natuur-inclusief agrarisch
beheer te raadplegen is gesmoord, er heeft geen enkel overleg over alternatieven plaatsgevonden,
over taken op een afsprakenlijstje van 24 september die Bureau Over Morgen zou verrichten hebben
we tot nu toe niets vernomen.
4. Wij hebben geen enkele aandrang bespeurd om aan te koersen op rapportage op 15 oktober.
Eerder het tegendeel. De motie dateert van 12 juli. Het eerste overleg stond geagendeerd op 19
september. Na een overleg tussen De Leeuw cs en IBB op 24 september heeft, voor zover wij weten,
geen enkele bijeenkomst tussen partijen meer plaats gehad. Over een kernvraag die al op 12 juli
leefde (financiële onderbouwing van de noodzaak van woningbouw) staat overleg gepland op 6
november. Mevrouw De Barbanson is niet geïnformeerd over de wens om 15 oktober aan de raad te
rapporteren.
5. We achten het een verzaking van verplichtingen aan de kiezer als de raad zich niet vóór de
verkiezingen uitspreekt over het plan De Leeuw. Om dit te voorkomen kan de raad zich nu
voornemen om op 8 november een uitspraak te doen. Het College van B&W kan in diezelfde
vergadering aangeven of zij bij een negatief raadsadvies het voorgenomen positieve principebesluit
handhaaft dan wel een negatief advies van de raad zal overnemen. Wachten op een advies van

Bureau Over Morgen heeft geen zin omdat dat advies in geen geval een breed gedragen alternatief
plan voor De Hoeken zal presenteren. Star vasthouden aan procedureregels kan in deze zaak ook
moeilijk een indrukwekkend argument worden genoemd om de kwestie niet op de agenda van 8
november te zetten. Wij zien geen enkele geloofwaardige reden om de kiezer duidelijkheid te
onthouden.
6. IBB, gedragen door 200 huishoudens als lid van de vereniging, gesteund door 1100 petities en
daarmee een evident vertegenwoordiger van draagvlak, adviseert de raad om het huidige plan De
Leeuw af te wijzen en een heldere opdracht te formuleren voor de voortgang van een proces ter
bescherming van De Hoeken. Onder die condities zal IBB zich met overtuiging en coöperatief blijven
inzetten voor een degelijke verkenning van alternatieven.

Aldus uitgesproken in de raadsvergadering van 1 november 2018 door de voorzitter van IBB

