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Mede namens dr. ir. H.R. Stol 
 
 
       College van B&W Noordwijk 
       Voorstraat  
       Noordwijk 
 
 
 
 
 
Betreft: zienswijze op rapport “Ondermijning democratie Noordwijk” 
 
 
Noordwijk, 15 april 2021 
 
 
Geacht College, 
 
 
Op 7 april om 14.30 hebben wij, in vervolg op uw e-mail 31 maart j.l., kennis 
genomen van het document “Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur 
en Noordwijk”. Wij gaven in reactie op uw bericht al aan gebruik te maken van de 
gelegenheid een zienswijze in te dienen (zie bijlage 1). 
 
In de eerste plaats zijn wij ( dr.ir. Stol, in persoon en namens de Stichting PIN) 
verbijsterd dat wij in verband zijn gebracht met het “ondermijning van de 
democratie in het lokaal bestuur van Noordwijk” en zelfs “witte boorden 
criminaliteit” en “onderwereld”. Het verbaast ons ook dat dit document niet   ter 
sprake werd gebracht door de toenmalig burgemeester tijdens de bijeenkomst op 18 
december 2018 met het Comité Noordwijk Transparant, waar wij als PIN te gast 
waren om een nadere toelichting op een aantal punten te geven. Achteraf verklaart 
dit wel de aanwezigheid van de heer van Rijnberk en de heer Oostermeijer bij deze 
bijeenkomst. 
 
Wij beschouwen dit document als formeel (gemeentelijk) document dat door de 
toenmalig burgemeester (Rijpstra) is verspreid onder derden en overgedragen aan 
zijn opvolger. Wij dienen gezamenlijk deze zienswijze in omdat ik in persoon en als 
vertegenwoordiger van de Stichting PIN telkenmale in willekeurig verband in het 
document van ondermijning en crimineel gedrag wordt beschuldigd. 
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1. De willekeur waarmee de onderwerpen worden belicht, waaronder het 
weglaten van feiten en de suggestieve toonzetting. 
 

In het document wordt een aantal onderwerpen naar voren gebracht. De 
samenhang ontbreekt volledig evenals een verantwoording waarom deze 
onderwerpen worden behandeld.  
 
Een voorbeeld is het bestemmingsplan Zeewaardig waarin de acties van PIN en 
ondergetekende niet worden vermeld, doch een soort verdediging wordt gegeven 
van de kant van de opstellers van het rapport. Waar die verdediging toe doet is 
onduidelijk. Het hier gestelde brengt bij ons alleen maar twijfel over de gang van 
zaken. Ook omdat bepaalde fouten wel worden vermeld, zoals gat van Palace en 
Prominent Inn, doch  andere (bijvoorbeeld Huis ter Duin) niet wordt genoemd. 
Bovendien blijft hier onvermeld dat PIN zowel bij BING, als Hoffman als de 
Rijksrecherche haar bedenkingen naar voren bracht over deze casus. Dit in nauw 
overleg met de toenmalig burgemeester. 
 
Een tweede voorbeeld is de casus van Bronsgeest/van Offem Zuid en de rol van 
Van Rijn Bouw. Terwijl de rol van PIN op diverse punten (veelal tendentieus en ten 
onrechte) in het rapport is genoemd, wordt bij deze casus niet vermeld dat PIN pas 
na maanden antwoord kreeg op een WOB verzoek over deze contracten en 
constateerde dat het vervolg (het uitkeren van de 6 miljoen euro’s aan van Rhijn 
Bouw) dubieus was. Tot op heden worden documenten in deze nog steeds door uw 
College onder de pet gehouden! Overigens is deze rol van PIN nadrukkelijk aan de 
orde geweest in het gesprek tussen het Comité Noordwijk Transparant en de 
burgemeester, dat in het document wordt aangehaald. Tijdens dit gesprek was PIN 
als gast van het Comité Noordwijk Transparant aanwezig. 
 
Opmerkelijk is dat de opsteller van het rapport één van de vertegenwoordigers van 
de Gemeente was die een belangrijke rol, speelde in beide casussen! 
 
In de casus Hotels van Oranje komt uit het niets de combinatie PON en PIN naar 
voren, in relatie tot de 2500 verzamelde handtekeningen die het burgerinitiatief om 
haast te maken met de plannen van de ontwikkeling van Hotels van Oranje te 
ondersteunen. Deze actie was uitsluitend door PIN georganiseerd. PON had daar 
niets mee te maken. Verbijsterend en compleet uit het niets wordt Stokkermans 
(Huis ter Duin) geciteerd, met de woorden: “de ondertekenaars wisten niet waar het 
over ging”! 
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2. De pertinente fouten in het document waar mijn naam wordt genoemd. 

 
Mijn naam en de naam van de Stichting PIN worden te pas en te onpas genoemd en 
gerelateerd aan ondermijning. Dit geldt bijvoorbeeld het “citeren” van een 
statement dat ik volgens de notulen van de Algemene Ledenvergadering van de 
VVD Noordwijk maakte. Gesuggereerd wordt dat ik, door mij geen kandidaat te 
stellen voor de kandidatenlijst, actie tegen het bevoegd gezag wilde voeren. Het is 
overigens überhaupt een schandaal dat een uitspraak uit de ALV van de VVD 
Noordwijk wordt geciteerd, in een officieel gemeentelijk document. Erger is nog dat 
dit volledig uit zijn verband is gerukt.  
 
Ook wordt mijn naam in verband gebracht met Noordwijk Transparant. Noch 
ikzelf, noch de Stichting PIN heeft formele banden met het Comité Noordwijk 
Transparant. Het feit dat ik als voorzitter van PIN, als genodigde van het Comité 
Noordwijk Transparant aan de bijeenkomst met de burgemeester op 18 december 
2018 deelnam, betekende niet dat ik lid was van het Comité zoals de schrijver van 
het rapport blijkbaar aanneemt. Steeds weer wordt geprobeerd verbanden te leggen 
die er niet zijn. Dit komt overigens overeen met de stijl van de zogenaamde 
journalist Olsthoorn die paginalang wordt geciteerd om de zogenaamde feiten van 
crimineel gedrag te onderbouwen.  
 
Het rapport is gedateerd 19 december 2018. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de 
schrijver (in opdracht van de burgemeester) toen al wist wat besproken werd in de 
bijeenkomst op 18 december 2018, tenzij hij/zij een ijzeren geheugen had en dit op 
19 december alsnog aan het rapport toevoegde.  Het gerommel met de data van het 
verschijnen van het rapport en de “zogenaamde feiten” wordt nog duidelijker door 
de vermelding van de aangifte die de Stichting PIN op 20 december 2018 deed bij 
de Belastingdienst met betrekking tot potentiële fraude van de Gemeente in een van 
de onroerend goed zaken. Dit “feit” klopt overigens ook niet want de Stichting PIN 
heeft nimmer aangifte gedaan bij de Belastingdienst over het mogelijke frauduleuze 
gedrag van de Gemeente.  
 
Zoals eerder gesteld, wordt mijn naam, alsmede die van de Stichting Platform 
Initiatief Noordwijk te pas en te onpas gerelateerd aan ondermijning van het 
openbaar bestuur en zelfs met witte boorden criminaliteit. Onze Stichting is bij 
uitstek ontstaan vanuit de behoefte aan transparantie en een integer bestuur. Zie 
tevens de website van onze Stichting: www.pinnoordwijk.nl, waar transparant en 
toegankelijk wordt uitgelegd wat de doelen vaan de Stichting zijn, en hoe wij die 
(willen) bereiken. Ikzelf ben al meer dan 20 jaar bezig met het dichten van het gat 
tussen de politiek/het bestuur en de burger.  Het lijkt er sterk op dat de schrijver(s) 
hun eigen straatje proberen schoon te vegen. Een nader onderzoek naar de rol van 
de schrijver(s) in de gememoreerde casussen is ons inziens dan ook een vereiste. 

http://www.pinnoordwijk.nl/
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3. Procedurele zaken. 

 
Blijkbaar heeft burgemeester Rijpstra in december 2018 een opdracht gegeven aan 
de schrijver van het rapport om boven water te krijgen of en hoe de democratie in 
het lokale bestuur in Noordwijk werd ondermijnd. Hij koos hiervoor (voor zover 
wij kunnen achterhalen) een voormalig ambtenaar die sterk verbonden was bij het 
handelen van de Gemeente in de casussen die in het document “ondermijning van 
de lokale democratie in Noordwijk” worden aangehaald.  Dit is op zich al laakbaar. 
Het wordt nog erger als er geen hoor en wederhoor wordt toegepast. Nergens in het 
document blijkt wat de opdracht was voor  het onderzoek dat tot het rapport heeft 
geleid. Tevens ontbreken van de na(a)m(en) van de auteur(s) en de namen van de 
geïnterviewden en ontbreekt het aan een complete lijst van de personen en/of 
instanties die van het document kennis hebben kunnen nemen. 
 

4. Conclusie. 
 
Wij sluiten de zienswijze af met een conclusie. Blijkbaar is het rapport aan de 
toenmalige burgemeester aangeboden. U suggereert hiermee dat de burgermeester 
neutraal staat ten opzichte van dat rapport. Wij betwijfelen dat, en sterker nog wij 
zijn ervan overtuigd dat dit rapport op verzoek van de burgemeester zelf is 
opgesteld. Wij citeren een deel van de brief van de burgemeester in deze. 
Citaat uit brief burgemeester van 10 december 2018 aan leden van de Raad: 
“Tevens heb ik met voormalige wethouders ruimtelijke ordening gesproken. Voor 
mij reden om een risicoanalyse op bepaalde dossiers te laten maken inzake 
ondermijning en integer handelen.” 
 
Wij zijn van mening dat door het feit dat het document reeds in openbaarheid is 
gebracht een weigering tot openbaarmaking onzerzijds geen zin heeft. Derhalve 
gaan wij akkoord met openbaarmaking van het document onder de volgende 
voorwaarden:  
 

• Het gemeentebestuur neemt nadrukkelijk en in het openbaar afstand van de 
inhoud en het openbaar maken van het rapport, en erkent de schuld in deze. 

• Het gemeentebestuur laat een ieder die het document in heeft (kunnen) zien, 
weten niet achter de inhoud van het rapport te staan en hier afstand van te 
nemen. 

• Het gemeentebestuur stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de belangen 
van de opdrachtgever voor het onderzoek als mede naar die van de 
opsteller(s) van het rapport. Dit houdt tevens een nieuw onderzoek in naar 
een aantal in het document genoemde dossiers: Bestemmingsplan 
Noordwijk Zeewaardig, openbaarmaking gang van zaken rond van Rijn 
Bouw / Offem Zuid en Bronsgeest. Hierbij tevens de rol van Huis ter Duin, 
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de projectontwikkelaar van der Wiel en de zogenaamde journalist Olsthoorn 
in aanmerking nemend. 

• Het huidige gemeentebestuur erkent het belang van burgerparticipatie en 
werkt samen met de Stichting PIN bij het bereiken hiervan. 

 
De heer Stol heeft via e-mail reeds afzonderlijk een verzoek ingediend op grond van 
de AVG. Hierbij beroept hij zich op Artikel 15: het recht van inzage van de 
betrokkene, 1 a) t/m g), Artikel 16: recht op rectificatie, Artikel 17: recht op 
gegevenswissing, en Artikel 19 Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing 
van persoonsgegevens. 
 
 
Hoogachtend 
 
 
 
Dr.ir H.R. Stol 
 
 
 
Stichting Platform Initiatief Noordwijk 
 
 
 
 
Dr. ir. H.R. Stol 
Voorzitter 
 
 
 


