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Geachte raadsleden, 

 

  
Bijgaand treft u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die mij door de fracties van 

InVENtief, PP2 en SP zijn gesteld over het dossier Wüsterveld. Het zijn zevenenveertig 

vragen. Ik heb de vragen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid trachten te 

beantwoorden. Uw Reglement van Orde schrijft voor dat de vragen kort en duidelijk 

moeten zijn. De vraagstelling was nochtans erg uitgebreid en niet altijd 

eenduidig. Helaas meende ik voorts in een aantal vragen een bepaalde inkleuring te 

bespeuren die bij mij zorgen opriep over de evenwichtigheid van de discussie.  

 

Gelet op het karakter en uitgebreidheid van de gestelde vragen en de begeleidende 

opmerkingen, zult u er begrip voor hebben dat mijn antwoordbrief enige omvang heeft 

gekregen. Een uitgebreider dossier met achtergrondinformatie ligt overigens ter griffie 

voor de raadsleden ter inzage. 
  
Gelet op de lading die deze kwestie inmiddels heeft gekregen en mijn zorgen hierover, 

wil ik, voordat we er mee naar buiten gaan, in een besloten bijeenkomst van de 

fractievoorzitters overleg voeren over de verdere gang van zaken. Wanneer mijn 

antwoorden bij de vragenstellers niet alle wantrouwen in de heren Michels en Van der 

Broeck kunnen wegnemen, acht ik het onvermijdelijk om zo snel mogelijk een BING-

onderzoek op te starten. U zult begrijpen dat ik dat spoedig wil weten. De vragenstellers 

stellen veertien dagen nodig te hebben voor bestudering van de antwoorden. Na alle 

discussie en grote moeite die is gedaan om vragen te formuleren, duidelijkheid te 

verschaffen en de antwoorden op te stellen, vind ik twee weken echt een te lange 

tijdspanne. Of de antwoorden goed of slecht zijn, is uiteraard te uwer beoordeling, maar 

ik ben er van overtuigd dat het geven van uw aller oordeel geen twee weken hoeft te 

duren. Ook wil ik met de fractievoorzitters overleg over de wijze en het moment waarop 

bijgevoegde vragen en antwoorden openbaar worden. Daar de vragen aan mij gesteld 

zijn en ikzelf ook de beantwoording ter hand heb genomen, vind ik het in de rede liggen 

dat, na alle publiciteit, de actieve openbaarmaking op mijn weg ligt. Dat impliceert 

overigens ook dat tot die tijd deze toegezonden stukken als vertrouwelijk moeten 

worden beschouwd. 
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Vooralsnog ga ik er van uit dat de verdere gang van zaken zich zodanig zal ontvouwen 

dat de gemeenteraad de Gebiedsvisie Wüsterveld komende raadsvergadering 

ongehinderd in behandeling kan nemen. In de concept-raadsagenda die aan het 

presidium is verstuurd, is dit agendapunt echter nog niet opgenomen. Ik ga er van uit 

dat dit na donderdag alsnog zal kunnen gebeuren. Door deze route hoeven we de 

presidiumvergadering van a.s. dinsdag niet te belasten met een weinig zinvol voorschot 

op de beoordeling van bijgevoegde vragen en antwoorden. 

Mochten er donderdag signalen zijn dat met mijn antwoorden onvoldoende genoegen zal 

worden genomen en ik een BING-onderzoek onvermijdelijk acht, dan vind ik het 

noodzakelijk dat we dan tevens overleggen over de wijze waarop we met het agendapunt 

Gebiedsvisie omgaan. 
  
Ik nodig u uit voor een overleg op donderdag 28 april, 19.30 uur in het gemeentehuis.  
 

Hoogachtend, 

 

 

J.J.P.M. Gilissen, 

burgemeester 

 


