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Open Brief aan de Leden van de Provinciale Staten van Noord!Holland

Betreft: Klacht over het functioneren van de Provinciale Staten van Noord!Holland

Muiden% &" mei &'"'

Geachte leden van de Provinciale Staten van Noord!Holland%

In de  krant van afgelopen week stond dat een eerste inventarisatie door de provincie 
Noord!Holland naar mogelijke corruptie rond voormalig gedeputeerde Ton Hooijmaijers 
(VVD) geen resultaat heeft opgeleverd( Wat precies de betekenis van deze constatering is 
ontgaat ons( Een ongeschreven regel in dit land is dat zolang een juridisch onderzoek 
loopt men zijn mond houdt over zowel schuld als onschuld van betrokkenen( Echter het 
onderzoek van het OM richt zich op zaken die eerder in de openbaarheid aan de orde zijn 
gesteld% maar nooit enig gevolg hebben gehad in discussie of besluitvorming van onze 
gekozen volkvertegenwoordigers in de provincie Noord!Holland( Vandaar dat wij ons 
beklagen over uw gebrekkig functioneren in deze(  Er vanuit gaande dat u gekozen bent 
om Gedeputeerden van de Provincie te controleren op haar beleid en na argumentatie te 
beslissen over de door GS voorgestelde plannen stellen wij vast dat U o(a( op de volgende 
punten uw opdracht ernstig hebt verzaakt:

• Vanaf de eerste berichten in &'') over een deal tussen VROM% de Provincie en de opko!
per van de KNSF!aandelen om de Kruitfabriek te Muiden tegen een stevige bouwconces!
sie te sluiten was duidelijk dat de locale democratie buiten spel gezet zou worden( Dat 
resulteerde in dreigementen vanuit Haarlem aan Raad en College en een verziekt politiek 
klimaat in onze gemeente( Vervolgens werd ons College in wisselende samenstelling voor 
de bestuursrechter gedaagd om te voldoen aan de eerder afgedwongen afspraken op 
grond van dubieuze cijfers( “Muiden hangt!: constateerde ex!Gedeputeerde Hooijmaijers 
destijds met volledige instemming van de grondeigenaar(

• Dit spel herhaalde zich bij de uitvoering van het zgn( Voorbeeldproject Gebiedsont!
wikkeling in de Bloemendalerpolder% nadat het gebied eerst middels de Nota Ruimte uit 
het Groene Hart was verwijderd( Het resulteerde er uiteindelijk in dat ons College uit het 
overleg werd gezet omdat het vast hield aan de eerder afgedwongen Anticipatieover!
eenkomst( Ook hier zetten private partijen de zaak onder druk met volledige steun van 
Gedeputeerden en Staten van Noord!Holland(



• Ook bij de gemeentelijke herindeling bent u ernstig te kort geschoten in een kritische 
beoordeling van de voorgestelde aanpak( Vanaf het begin was duidelijk dat Raad noch 
College van de grootste gemeente en daarmee trekker van het hele proces% niets voelde 
voor deze fusie( Toch verstreek de tijd en pas de val van het kabinet stopte het hele 
proces( Consequentie was dat wij niet in maart% maar in november “mogen” stemmen 
voor een nieuwe Raad voor de oude gemeente en dat alle moeite van bestuurders% raden 
en ambtenaren voor niets lijkt te zijn geweest( U mag zelf bedenken wat dit voor de 
politieke betrokkenheid van onze inwoners betekent(

Wij voelen ons niet geroepen om alle frustraties en confrontaties% veroorzaakt m(n( door 
ex!Gedeputeerde Hooijmaijers% van en met locale bestuurders uitvoerig te beschrijven% 
maar iets moet er toch wel tot u zijn doorgedrongen( En dat is precies wat wij u kwalijk 
nemen% dat er nooit een grondig onderzoek is geweest naar de kritiek op de zgn Open 
Begroting van de eigenaaar van de KNSF!aandelen% dat er schaamteloos een poging 
gedaan kon worden om paniek te zaaien in onze gemeenschap d(m(v( een bereidwillige 
zendgemachtigde% dat er van uw kant geen enkele aandacht is geweest om de eisen van 
private partijen te onderzoeken en te wegen% ja zelfs dat er een motie is ingediend die zo 
uit de koker van een private partij afkomstig leek(  En dat u nooit eens serieus hebt 
onderzocht waarom de gemeente Bussum zich met hand en tand verzette tegen de haar 
toebedeelde taak% terwijl de andere drie wel contact met elkaar zochten en zich op een 
fusie voorbereidden( Op geen van deze gronden zegde u het vertrouwen in Commissaris 
van de Koningin Borghouts en Gedeputeerde Hooijmaijers op( Nee% zij vertrokken met 
enige moeite op grond van IJslandse nagalm en wat bonnetjes(  Dezelfde partijen haast!
ten zich in te stemmen met hetzelfde beleid en zochten de bijpassende poppetjes in eigen 
gelederen( Wat ons vooral interesseert is wat de coalitie waarop het college van Gedepu!
teerden steunde en steunt met elkaar verbindt en hun relatie met private partijen( Opval!
lend is namelijk dat vertegenwoordigers van dezelfde politieke partijen in de locale raden 
regelmatig een geheel ander geluid laten horen dan wat er in Haarlem klinkt( Dat is voor 
de kiezer knap verwarrend( Of is het u allemaal worst% wat de inwoners van uw overleg 
vinden? Dat is niet alleen een belediging van uw kiezers en van het ambtelijk apparaat% 
maar heeft ook als consequentie  dat de inwoners van de provincie geen vertrouwen 
meer hebben in de controlerende functie van de gekozen volkvertegenwoordiging( Mis!
schien moet dat voor u toch een grotere zorg zijn dan het vrij pleiten van een ex!gedepu!
teerde voordat het juridisch onderzoek is afgerond( Dat laatste interesseert ons inder!
daad meer dan de provinciale verklaring van afgelopen week(

Met gepaste hoogachting%

namens het bestuur(
 Jacob Veenhuysen% voorzitter
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