
          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 “De Bonnen” 
 

Hoek van Holland, 
28 januari 2007 
 

Geacht bestuur, 
  
Wij betreuren het dat uw bestuurlijke voorgangers onze instemming en daarmee ondertekening van de 
intentieverklaring welke behoort tot het Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen niet noodzakelijk vond.  
Het doet ons goed dat u heeft gekozen voor een andere bestuurlijke attitude en zich daadwerkelijk wilt 
inzetten voor de deelgemeente en derhalve dienstbaar wilt zijn aan de eigen inwoners, ondernemers, 
organisaties en instellingen. U wilt aanspreekbaar zijn en maatschappelijke resultaten realiseren.   
 

Wij betreuren het ook dat “ongewenst gedrag” als destructief instrument wordt ingezet door één van de 
partijen bij het publiekprivate samenwerkingsproject in de Bonnenpolders en dat dit kennelijk getolereerd 
werd door uw bestuurlijke voorgangers. Wij zijn  van mening dat het openbaar bestuur dit niet mag 
tolereren c.q. accepteren. Wij verwachten van u voldoende moreel overwicht om deze partij daarop aan te 
spreken. Er zou immers een integraal plan komen met evenwicht en draagvlak bij alle partijen met het doel 
een bijdrage te leveren aan de gewenste revitalisering van de Bonnenpolders. 
 

Op de vergadering van de deelgemeenteraad van Hoek van Holland op 21 september 2006 heeft de 
verantwoordelijke portefeuillehouder toegezegd zich te zullen inspannen dat beide bedrijfsplannen worden 
mogelijk gemaakt. Deze inspanningsverplichting is ook noodzakelijk van andere partijen. Voorts heeft de 
raad van de deelgemeente Hoek van Holland ingestemd met het Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen en 
daarmee impliciet ook met de aanbeveling uit hoofdstuk 6 dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met 
de belangen van de huidige bedrijven (situatie 27-01-2006!) en er respect zal moeten zijn voor de huidige 
verhoudingen in het gebied. Ook de sociale consequenties zouden in beeld moeten worden gebracht.  
De actuele situatie leert dat zulks door uw bestuurlijke voorgangers niet is gebeurd.   
 

Inmiddels blijkt de ondertekening van de intentieverklaring wederom is uitgesteld. Dit geeft u de 
gelegenheid om er zorg voor te dragen dat voor die tijd de status van beide bedrijfsplannen duidelijk is en er 
vervolgens voortvarend gewerkt kan gaan worden aan de uitvoering. Wij waarderen het dat u nu wel inzet 
toont om de regie weer ter hand te nemen en de toezegging van uw bestuurlijke voorgangers wilt nakomen. 
 

Voorts rekenen wij erop dat u tot een bestuurlijke heroverweging zult komen indien blijkt dat partijen zich 
niet langer gebonden achten aan de gemaakte afspraken, uitgesproken intenties en gewekte verwachtingen.  
 

met vriendelijke groet, 
 

ing. A.H.M. Weterings, 
voorzitter 
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