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Raalte,

30 januari 2016

Onderwerp;

Raadsenquête De Zegge VII / Vuilstortdebâcle Heesweg44/44a

Geachte dames/heren,
De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor het zogenaamde integriteitvraagstuk. Maar
niet in Raalte. In Raalte zijn bijna alle politici ervan overtuigd dat hun bestuurlijk handelen de
integriteittoets kan doorstaan en dat hun besluiten worden genomen op basis van eerlijkheid en
onkreukbaarheid. Bij vele inwoners, ook bij mij, is de laatste twee decennia echter een heel
ander beeld ontstaan en dat is niet bepaald verheffend. Ik wil hier niet de vele voorbeelden
noemen die daartoe aanleiding gaven, omdat deze brief dan te lang zou worden.
De Zegge VII is een van de voorbeelden. Kenmerkend hiervoor was de intrigerende wijze
waarop indertijd voor dit gebied is gekozen en later de doofpottactiek van, eerst wethouder
Wagemans en later het college, daarin gesteund door een raadsmeerderheid.
Om de deksel stukje bij beetje van die doofpot te krijgen, moest worden gestreden tot voor de
poorten van de hel. Soms met een beroep op de rechter, soms anderzijds. Een keer moest er
zelfs een heus burgerinitiatief aan te pas komen.
Wat alle kwesties gemeen hebben, is dat het Raalter gemeentebestuur er klaarblijkelijk steeds
weer opuit is om burgers kapot te procederen. Dat het daarbij ook nog eens wordt gesteund
door de gemeenteraad - zelfs bij de evident foute besluiten - maakt het helemaal extra wrang.
Het is om die reden dat ik me zo hartstochtelijk inzet voor veranderingen die de burger meer in
het middelpunt plaatsen. Burgers kunnen lastig en kritisch zijn. Dat is echter geen reden hen als
vijand te beschouwen. Onderdeel van mijn inzet is het bereiken van openheid en transparantie
in het gesloten bolwerk dat bestuurlijk Raalte meestal vormt. Dit is het duidelijkst zichtbaar
wanneer burgers informatie willen over de totstandkoming van kwestieuze beslissingen.
Ik verzoek u daarom nogmaals, in navolging van voormalig raadslid de heer Oostewechel van
Salland Vitaal, een raadsenquêtecommissie samen te stellen die onderzoek doet naar de
bestuurlijke besluitvorming rond De Zegge VII, vanaf 2003. Met een raadsenquête hebben toen,
als ik het wel heb, alle raadsfracties ingestemd.
Merkwaardigerwijze werd enkele vergaderingen later het woord raadsenquête, op voorstel van
PvdA fractievoorzitter A. van de Wilt, vervangen door BING-onderzoek. (BING: Bureau
Integriteit Nederlandse Gemeenten).
Een onderzoek door BING raad ik u echter dringend af. De redenen hiervoor vindt u onderaan
deze brief.
Enquêtecommissie
Een enquêtecommissie kan effectief onderzoeken waarom indertijd is gekozen voor uitbreiding
richting Schoonheten. Het is voor velen nog steeds een raadsel waarom destijds de keuze niet
is gevallen op veel gunstigere uitbreidingslocaties, zoals die ten noordoosten van de kruising
N35/N348. Een gebied dat qua ligging het meest geschikt zou zijn geweest en nog steeds is:
van twee zijden direct grenzend aan provinciale hoofdwegen. En waarom verdween plotseling
de revitalisering van de spoorzone in het niets?

Tevens kan worden onderzocht waarom indertijd bij de aankoop van De Zegge VII zo
buitengewoon zorgeloos is gehandeld bij het beoordelen van eventuele bodemvervuilingen et
cetera. Een zorgeloosheid die de burgers heeft opgezadeld met enorme saneringskosten.
En waarom werden daarbij alle nadelen en risico’s op het bordje van de Raaltenaren
gedeponeerd en bleven de voordelen (allerlei quota, rechten en gratis voortgezet gebruik) bij de
verkopende partij?
Niet onbelangrijk: een buitengewoon betrouwbare bron - hij was nauw bij de besluitvorming
betrokken - vertelde mij dat hij over dit onderwerp graag een boekje open zou willen doen, mits
hij daartoe onder ede gedwongen zou worden. Alléén onder ede dus.
Het zal u duidelijk zijn dat u, indien u niet over wenst te gaan tot het houden van een enquête,
heel wat uit te leggen hebt. Alleen onder ede immers, moet de waarheid worden verteld. Alle
andere onderzoeken zijn keer op keer humbug gebleken.
Waarom een raadsenquête?
Op de eerste plaats omdat bij een enquête de ondervraagden onder ede (kunnen) worden
gehoord en dus niet ongestraft mogen liegen.
Ten tweede omdat in het verleden genoegzaam is gebleken is dat, niet in de laatste plaats door
onwaarheden en “geheugenverlies”, het resultaat van een onderzoek zonder eedaflegging,
direct naar de vuilnis kon.
Ten derde omdat verhoren tijdens raadsenquêtes in principe openbaar zijn.
Waarom geen onderzoek door BING?
Bij een onderzoek door dit bureau mag elke ondervraagde ongestraft liegen en is het aldus van
weinig waarde. Erger is echter dat de integriteit van dit bureau recentelijk zélf al enkele keren
ter discussie heeft gestaan. Ik verwijs u daarvoor naar de bijgevoegde berichten uit de
Volkskrant.
Nu het hoger beroep heeft plaatsgevonden en de Gemeente Raalte opnieuw in het ongelijk is
gesteld, verzoek ik u niet meer te wachten met het instellen van een raadsenquêtecommissie.
Het is daarvoor immers geen tijd meer te verliezen.
Mijn simpele vraag is:
Binnen welke termijn zal de enquêtecommissie haar werk opnemen?
Ik verzoek u deze brief te agenderen voor de vergadering van de agendacommissie op 1
februari aanstaande en kijk uit naar uw antwoord, in de hoop dat dit niet te lang op zich zal laten
wachten.
Met vriendelijke groet,

Bijlagen, zie blz 2 en 3:
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