Aan de Gemeenteraad
Geachte Raad,
De Klankbordgroep Stadshavens maakt zich grote zorgen over de geheime overeenkomst die door
het College en de diverse ontwikkelaars getekend gaat worden. Wij begrijpen dat er tussen diverse
partijen afspraken gemaakt moeten worden en zien op zich daar ook geen bezwaar in.
Maar omdat de afspraken geheim zijn hebben wij geen zicht op wat er precies wordt afgesproken en
wat voor effect dat heeft op de inspraak van omwonenden van zowel het Certeterrein en Betonbos.
Vooral de uitspraken van de verantwoordelijke wethouder, Roeland van der Schaaf in de media van
vandaag voeden de onrust. Hij geeft hierin aan dat het geplande park zal verrijzen op het overslag
terrein en dat Betonbos gaat verdwijnen. Volgens ons spreekt de Wethouder hier voor zijn beurt. In
de opdracht naar het MER onderzoek staat nadrukkelijk beschreven dat er onderzoek gedaan moet
worden naar meerdere locaties waar het park kan worden aangelegd. Het gebied waar Betonbos ligt
wordt hierin nadrukkelijk genoemd. Volgens ons is het nog steeds zo dat eerst het MER onderzoek
moet worden afgewacht voordat de Gemeenteraad als hoogste orgaan in deze stad de definitieve
beslissing kan nemen waar het park wordt aangelegd. De geheime afspraken die in de overeenkomst
worden vastgelegd mogen zoals wij het zien geen enkel effect hebben op de definitieve beslissing
over de locatie van het park.
Verder maken wij ons zorgen betreffende de plannen voor de ontwikkeling van het Certe terrein. We
zijn de wethouder dankbaar dat hij een overleg tussen de Certe werkgroep en de beide
ontwikkelaars heeft gerealiseerd om te bekijken in hoeverre de ideeën van de ontwikkelaars
aansluiten bij de wensen van de omwonenden. Maar ook hiervoor geldt dat het niet de bedoeling
kan zijn dat de af te sluiten overeenkomst de uitkomst van dit gesprek beperkt. In dat geval zal de
mogelijke inspraak van omwonenden, iets wat steeds meer partijen in uw Raad als belangrijk
vinden voor het succes van dit soort nieuwbouwprojecten, verworden tot een rituele handeling
waarbij bewoners bij het kruisje mogen tekenen.
Wij verzoeken u daarom dringend om van de betrokken wethouder de toezegging te krijgen dat
door de ondertekening van de overeenkomst betonbos direct niet wordt uitgesloten als mogelijke
locatie van het park behorende bij Stadshavens en dat het document geen belemmering is voor een
open gesprek tussen de Certe werkgroep en de ontwikkelaars.
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