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Overveen, 23 november 2020 

Geachte (duo-)commissieleden van de Commissie Grondgebied, geachte raadsleden, 

Met verontwaardiging heeft de Stichting RandBelang kennis genomen van de inhoud van het 

voorgestelde raadsbesluit om het stedenbouwkundig plan voor Westelijke Randweg1 te Overveen 

vast te stellen. 

Na al twee jaar geconfronteerd te zijn met een projectontwikkelaar die vanaf het prille begin 

geweigerd heeft zich aan de kaders van het raadsbesluit van 31 januari 2019 te houden en een 

gemeente die gevraagde informatie veel te traag doorgeeft en het bovendien gepresteerd heeft om 

een heel participatietraject aan de laars te lappen om via die weg een zelf gecreëerd probleem op te 

lossen, worden tuinders, omwonenden én raadsleden nu met een haastig in elkaar geflanst stuk 

geconfronteerd. 

Niet alleen de inhoud getuigt van talloze slordigheden, ook de manier waarop het college nu het 

overleg in commissie en raad middels een coördinatiebesluit dreigt te gaan beknotten, doet geen 

recht aan het vereiste van een  zorgvuldige besluitvorming. 

Stichting RandBelang is van mening dat het voorgestelde raadsbesluit zo gebrekkig is opgesteld en 

dat het vast te stellen stedenbouwkundig plan zoveel onjuistheden en hiaten bevat en zodanig in 

strijd is met de kaders van de bestuursopdracht, dat zij zich gedwongen gevoeld heeft om in overleg 

met haar achterban een vijftal notities te schrijven. Inderdaad noodgedwongen, aangezien u de 

hierin verwerkte informatie allang van projectontwikkelaar Wibaut en het college van burgemeester 

en wethouders had moeten krijgen. 

Graag zijn wij u nu van dienst. De meegestuurde notities tonen aan dat het rooskleurige plaatje dat 

het college – met op de achtergrond de projectontwikkelaar -  u voor ogen heeft getoverd  door 

middel van de toelichting van het voorgestelde raadsbesluit bij lange na niet klopt. Indien u nog 

vragen heeft, of stukken wilt ontvangen die eerder door omwonenden zijn verstuurd, zullen wij u 

graag helpen. 

Met vriendelijke groet, namens Stichting RandBelang, 

dr. Zs. Deen-Racsmány, LL.M (Adv.), voorzitter 

drs. R.P. Budding, secretaris 
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