
 van: Edwin Noordeloos <edwin.noordeloos@gmail.com> 
Datum: 11 november 2013 10:42 
Onderwerp: vervolg spreekrecht bouwplan Neck-Zuid 
Aan: "Vrolijk, Irene" <irene.vrolijk@wormerland.nl> 
Cc: Edwin Noordeloos <edwin.noordeloos@gmail.com> 
Geachte mevrouw Vrolijk, 
Kunt u onderstaande e-mail onder het college en de (burger) raadsleden verspreiden ? 
Bij voorbaat dank. 
Met vriendelijke groet, 
 
Edwin Noordeloos 

Geachte raadsleden,  

Naar aanleiding van de voorronde van 29 oktober 2013, hebben wij u stukken 
overhandigd waarin wij aangeven dat ook bij de Gedeputeerde Staten grote twijfel is 
over de juistheid van de vaststelling van het BBG voor het bouwplan Neck Zuid. Het 
college hanteert de gedachte dat dit mag, wij hebben aangetoond op diverse momenten 
dat dit niet mag. Gelukkig worden wij hierin in gesteund door een Gedeputeerde (die 
zelf RO in zijn portefeuille heeft).  
De verandering van het BBG is zonder besluitvorming, publicatie en recht op beroep in 
de periode Hooijmaijers plotseling in stukken naar voren gekomen. Het is uw taak als 
raadslid, het college te controleren. Hiervoor heeft u persoonlijk een eed afgelegd. Het 
achterwege laten van onderzoek, kan voor u persoonlijk grote consequenties hebben. 
 
Wij verwachten een duidelijke stellingname van elke fractie met betrekking tot de 
vaststelling van het BBG. Elke fractie heeft tijdens de voorronde dd. 20-10-2013 
toegezegd dat men de correctheid van de begrenzing van het BBG duidelijk wil hebben. 
Wij zijn bereid onze bewijzen en documenten bij elke fractie mondeling te presenteren, 
zodat u tot een correcte beslissing kunt komen.  
 
Wij verwachten van elke fractie een uitnodiging om onze bewijzen aan te reiken. U dient 
op persoonlijke titel een besluit te nemen rondom de juistheid van het BBG. Indien u 
met de wetenschap dat het BBG (wellicht) niet correct is vastgesteld, een positief besluit 
voor dit plan neemt, treft dit u persoonlijk. 
Wij verwachten van elke fractie een (onderbouwd) standpunt met betrekking tot de 
ligging van het BBG. 
 
Wanneer de fracties op niet onderbouwde gronden een keuze maken met betrekking tot 
een eventuele voortgang van deze ontwikkelplannen, dan zullen wij dit direct aanhangig 
maken bij de Raad van State. Met onze bewijzen en de gebrekkige 
bewijzen/communicatie van het college en staan wij erg sterk. 
 
Zover willen wij het natuurlijk niet laten komen, dus accepteer onze handreiking om 
samen tot een oplossing te komen. 
 
Namens Comite Neck-Zuid, 
 
drs E.W.N. Noordeloos 
H.J. Hellingman 
L.J. van Berkel 


