
Pleitnota Kort Geding tegen Gemeente Noordwijk 

Door eisers in verband te brengen met het fenomeen ondermijning wordt een zeer ernstige 

reputatieschade toegebracht. Ondermijning wordt niet alleen in de politiek verbonden aan 

criminaliteit, zie bijvoorbeeld een recent voorbeeld waar de commissarissen van de Koning aandacht 

vragen voor de strijd van de Gemeenten tegen ondermijning door de onderwereld, maar ook heel 

expliciet in het rapport “Ondermijning van de lokale democratie in de gemeente Noordwijk” 

(gedateerd 19 december 2018). Hierin worden de termen “witte boorden criminaliteit” en 

“onderwereld” gekoppeld aan de eisers. Het genoemde document is tot stand gekomen na initiatieven 

die hiertoe door de toenmalig burgemeester van Noordwijk, de heer Rijpstra, zijn genomen. In de 

dagvaarding is hierop uitgebreid ingegaan.  

Over de verspreiding van het document wil gedaagde, tot dusver, niets meedelen. Dit ondanks een 

herhaald verzoek daartoe met beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.  

Zeker is dat het document is overgedragen door toenmalig burgemeester Rijpstra aan zijn opvolgster, 

en door haar opvolgster aan haar opvolgster, de huidige burgemeester. Bovendien heeft de toenmalig 

burgemeester Rijpstra het document doen toekomen aan het RIEC, een instantie die zich bezighoudt 

met het opsporen van criminaliteit en ondermijning van het bestuur. Ook de huidige burgemeester 

heeft het rapport formeel doorgestuurd, namelijk aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. 

Vooralsnog is onbekend met welk doel en met welke vraagstelling zij dit deed. 

Zoals gezegd is over de verdere verspreiding van het document slechts zeker dat het , in enigerlei vorm, 

door een lid van de Provinciale Staten (een voormalig wethouder Ruimtelijke Ordening Noordwijk) is 

verspreid binnen de Provinciale Staten, om zijn gelijk te krijgen in een Ruimtelijk Ordeningsproject in 

Noordwijk. Bovendien is duidelijk dat in de Gemeente Noordwijk de inhoud van het rapport heeft 

geleid tot ontoelaatbaar gedrag. Ik zal dat illustreren aan het volgende voorbeeld. 

Duidelijk is dat het infame, ontoelaatbare en jegens eisers lasterlijke rapport, waar ontegenzeglijk het 

stempel van de Gemeente Noordijk aanhangt, vanwege de uitingen van de oud burgemeester Rijpstra, 

en tevens vanwege de inleiding van het rapport waar verwezen wordt naar de opdrachtgever, en 

daarenboven vanwege het feit dat in al die jaren  het rapport wel door het bevoegd gezag werd 

verspreid, zonder weglating van de strofe dat dit in opdracht van de gedaagde werd opgesteld, een 

status naar buiten toe heeft verkregen als formeel Gemeentelijk document. Zelfs wanneer het 

document de jure niet terug te voeren is op de Gemeente, heeft het de facto die status gekregen door 

de aanleiding, het creëren, de inhoud, en de verspreiding ervan. 


