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Geacht College,

Als belanghebbenden mochten wij op 5 juni 2008 uit een huis-aan-huis-blaadje kennis nemen
van uw voornemen om vanaf 6 juni stukken betreffende het Hemmeland ter inzage te leggen,
en om reeds drie werkdagen later, op 11 juni, over dit onderwerp een inspraakavond te
organiseren. Over vrijwel hetzelfde onderwerp heeft op 23 oktober 2007 een door u
georganiseerde voorlichtingsavond plaatsgevonden. Daarna heeft uw College ongeveer een
half jaar de tijd genomen om tot een geheel nieuw en in veel opzichten voor milieu en
landschap nog veel desastreuzer voorstel te komen. In die periode blijkt er regelmatig overleg
te zijn gevoerd met de indiener van bouwplannen voor het Mirror Hotel. Gedurende diezelfde
periode van ruim een half jaar heeft het u kennelijk aan de tijd ontbroken of heeft u het niet
opportuun geacht om met andere belanghebbenden, zoals de direct omwonenden of de
Stichtingen met een belang in deze zaak vergelijkbaar overleg te voeren. Het ware te wensen
dat uw College als uitgangspunt van beleid een evenwichtige behartiging van de belangen van
alle betrokkenen zou hanteren. Door uw huidige handelwijze laadt u helaas het odium op zich
slechts de spreekbuis te zijn van de economische belangen van een enkeling. Niet alleen
betreuren wij dat ten zeerste, wij menen bovendien dat hier sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

Het is goed om allereerst de status van de huidige inspraakronde te bezien. Aangezien er in
het huidige stadium geen mogelijkheid van formeel bezwaar en beroep bestaat, gaat het om
wat in wezen een soort politieke peiling is. Nu is een dergelijke peiling naar onze mening in
veel opzichten overbodig. Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat ruim 4500 burgers hun
handtekening gezet hebben voor het behoud van het Hemmeland in zijn huidige vorm. Waar
de meerderheid van de stemgerechtigde burgers ten aanzien van het Hemmeland staat, is u
dus genoegzaam bekend. Ook over het standpunt van de de organisaties die zich verenigd
hebben in Milieu Platform Waterland bestaat geen schaduw van twijfel aangaande hun
mening omtrent uw Hemmeland-plannen. Dit alles maakt in feite de nu door u georganiseerde
inspraakronde tot een overbodige farce.



Helaas constateren wij dat in de gemeente Waterland een grote discrepantie bestaat tussen
bestuurlijke competentie en ambitieniveau. Dit leidt tot een zwalkend beleid dat door niemand
meer begrepen wordt, en de burger nodeloos op kosten jaagt. Uw ‘beleid’ ten aanzien van het
Galgeriet is een veelzeggend voorbeeld. De ene opdracht na de andere wordt verstrekt aan
externe bureaus als Soeters Van Elsdonk, met als resultaat een veelheid aan opportunistische
‘visies’, ‘stedenbouwkundig’ of anderszins. Kennelijk is bij dit soort bureaus iedere ‘visie’ te
koop, en wordt zelfs niet de schijn van consistentie door de opstellers opgehouden. Om iedere
keer dat er weer een dergelijk document het licht ziet, de bevolking op te roepen voor
‘inspraak’, achten wij dan ook buitengewoon ongewenst. Wij zullen aan een dergelijk
toneelspel niet deelnemen.

Deze brief is tot stand gekomen in nauw overleg met de volgende Stichtingen, die allen
statutaire doelstellingen hebben waarmee uw plannen ten aanzien van het Hemmeland strijdig
zijn:

Milieufederatie Noord-Holland
Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied
Stichting De Kwade Zwaan

Zij scharen zich geheel achter de inhoud van dit schrijven.

De diverse organisaties die deze brief onderschrijven vertegenwoordigen met elkaar een
aanzienlijk deel van de Waterlandse bevolking. Wij stellen dan ook met nadruk dat uit het feit
dat wij bewust afwezig zullen zijn op uw inspraakavond bepaald niet geconcludeerd kan
worden dat uw plannen op instemming van de bevolking kunnen rekenen. Van onze
zienswijze zullen wij u overigens nog tijdens de inspraakperiode schriftelijk op de hoogte
stellen. De door u gekozen ramkoers heeft echter tot gevolg dat de werkelijke strijd een
langdurige en juridische zal zijn. Wij bereiden ons daarop voor.

Hoogachtend,
namens het bestuur van Stichting Behoud Waterland,

Prof. Dr. C.A. de Lange
Voorzitter.

c.c. Raad van de gemeente Waterland


