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Geachte College,

Hierbij doe ik een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Er is in uw opdracht een rapport

opgesteld, in de wandelgangen bekend als het plan Heijkoop, inzake de toekomstige inrichting en het

beheer van de polders in het bestemmingsplan Het Buijtenland van Rhoon.

Als opdrachtgever bent u met de inhoud hiervan bekend, en tevens ligt het rapport bij de Provincie

Zuid-Holland. Er wordt inmiddels uit geciteerd in overleg op provinciaal niveau en het wordt daar ook

besproken. Daarnaast blijft het hele proces, ondanks beroepen bij de Raad van State, gewoon

doorgaan. De gemeente maakt een toekomstvisie, de provincie blijft verwerven en projecten

opstarten, de toekomstige beheerders maken hun plannen en iedereen gaat maar door – terwijl wij

verder van niets weten en het ons toch ook terdege persoonlijk raakt.

Het plan Heijkoop zou een oplossing moeten bieden voor de inrichting, beheer en onderhoud van

mijn woon-, leef- en werkomgeving. Het zou met bewoners en belanghebbenden zijn opgesteld,

maar er is mij slechts verzocht door de project-assistente Wendy Versteeg of ik mee zou willen

werken en met de heer Heijkoop in gesprek gaan. Op mijn bevestiging van dit verzoek heb ik verder

niets meer vernomen. Maar er wordt inmiddels wel breeduit verteld dat het plan tot stand is

gekomen met de medewerking van stakeholders, toekomstige beherende organisaties, boeren en

bewoners. Echter de laatste categoriën hebben hier beperkt aan deelgenomen c.q. er staan

beweringen in het rapport welke geciteerd worden en die pertinent onjuist zijn volgens sommigen

van hen. Het rapport zou al menig keer openbaar worden gemaakt (voor de zomer, na de zomer,

eind november) maar elke keer wordt de publicatie ervan uitgesteld. Als het er is en het wordt overal

besproken wil ik het ook in kunnen zien – er kan toch moeilijk geheime informatie in staan.

Daar het plan Heijkoop ons zal gaan raken, ik niet langer in onzekerheid wil verkeren en duidelijkheid

wens voor onze toekomst op de korte en lange termijn vraag ik u dan ook een afschrift ervan tot mijn

beschikking te stellen of het rapport openbaar te maken conform de geldende regelgeving. Dat is

volgens de informatie binnen twee weken na ontvangst van mijn verzoek.

Graag ontvang ik van dit verzoek een ontvangstbevestiging en ik wil u vragen dit verzoek ook door te

sturen aan de leden van de Gemeenteraad van Albrandswaard.
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