Aan het college van Burgemeester en Wethouders
en aan de Gemeenteraad van de gemeente Bunnik
Singelpark 1
3984 NC Odijk

Bunnik, 27 mei 2018

Betreft: Onjuiste informatie verstrekking vanuit uw college

Geacht College en
Leden van de Gemeenteraad.
Omdat een wethouder spreekt namens het College richt ik mij in eerste instantie tot het college maar ook tot
de raad omdat alles wat gezegd wordt over het plan Rhijnhaeghe belangrijk is voor een goede afweging en
besluitvorming.
Wethouder mevrouw Spil heeft tijdens meerdere openbare bijeenkomsten beweerd dat projectontwikkelaar
Sustay oorspronkelijk 132 woningen wilde realiseren in het plan Rhijnhaeghe.
Na het verkiezingsdebat op maandag 12 maart 2018 in locatie '78 heb ik haar persoonlijk laten weten dat het
door haar genoemde getal van 132 onjuist is en dat hierdoor de waarheid geweld wordt aangedaan. Het is ook
slecht voor een goede beeldvorming
In het door projectontwikkelaar Sustay aan B & W ingediende vooroverlegplan van mei 2016 is sprake van 116
woningen/appartementen en geen 132.
Desondanks heeft de wethouder tijdens het Open Huis op dinsdag 17 april met grote stelligheid opnieuw
beweerd dat het oorspronkelijk plan 132 woningen bevatte. Na het einde van de Open Huis bijeenkomst heb ik
de wethouder opnieuw aangesproken en gezegd dat zij bewust de raadsleden onjuiste informatie geeft. Hierop
is de wethouder, die prat gaat op het feit dat ze luistert naar de bewoners, niet verder ingegaan. Het horen lijkt
meer op het niet willen luisteren naar voor haar onwelgevallige feiten.
Dat zo'n tendentieuze en foute informatie een eigen leven gaat leiden blijkt uit het feit dat het getal 132
teruggekomen is in de notulen van het Open Huis. De fractie woordvoerder van P 21 heeft in zijn betoog
tijdens de raadsvergadering op donderdag 17 mei het aantal van 132 woningen/appartementen klakkeloos
overgenomen. Daarmee wekt hij, net zoals de wethouder, de suggestie dat Sustay fors is teruggegaan in het
aantal te bouwen woningen/appartementen in het nu gepresenteerde bestemmingsplan. Sustay is echter
teruggegaan van 116 naar 91 en niet van 132 naar 91 woningen/appartementen.
Het is voor mij onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat bestuurders feiten moedwillig verdraaien en de politiek,
de pers en de burgers onjuist informeren.
Ik zou graag op kort termijn vernemen hoe het college deze tendentieuze en onjuiste informatie, die aan de
raad, de aanwezige pers en de burgers is gegeven, en is opgenomen is in diverse verslagen, gaat redresseren.
In afwachting van uw antwoord verblijf ik met vriendelijke groet,

cc.: Secretariaat Wijkvereniging Kromme Rijn

