
Aan:  de raad van de gemeente Rotterdam,  

Coolsingel 40,          

 3011 AD Rotterdam. 

   

Van:  ing. L.W. Vreugdenhil,        

 Nieuw-Oranjekanaal 20,         

 3151 XL Hoek van Holland. 

  

Betreft: functioneren projectleider Oranjebonnen Maarten de Gaaij  

 

Hoek van Holland, 30 juli 2015  

  

Geachte raad, 

 

Het blijkt keer op keer dat er nauwelijks waarde kan worden toegekend aan de informatie die 

wordt verschaft door de huidige projectleider Oranjebonnen. Kennelijk wordt het door hem 

niet geschuwd informatie niet tijdig, volledig en juist te delen met zijn bestuurders. Dit gedrag 

wordt - merkwaardig genoeg - tot op heden getolereerd. Voor de echte gebiedskenners is het 

nogal beledigend om met dit ambtelijke gedrag te worden geconfronteerd. Zij kennen immers 

de echte feiten en weten wat er speelt. Zij weten echter ook dat er een enorme bescherming is 

voor functionarissen bij de (lokale) overheid, dat het onverstandig is kritiek te hebben op hun 

functioneren en dat dit kan leiden tot vervelende sancties. Vaak kiezen bestuurders bij een 

gebrek aan intellectueel overzicht en moreel overwicht voor loyaliteit met hun ambtenaren, 

terwijl juist van democratisch gekozen bestuurders loyaliteit met de burgers en ondernemers 

die hen (indirect) hebben gekozen mag worden verwacht. Zo mocht de huidige projectleider 

Oranjebonnen reeds de wethouders Bolsius en Van Huffelen souffleren in een eerdere functie 

als projectleider Oranjebuitenpolder. Uit het onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam naar 

de integrale gebiedsontwikkelingsprocessen in het landelijk gebied van Hoek van Holland 

blijkt sprake is geweest van een enorm “gemodder in de polder
1
”. Het was dan ook nogal 

merkwaardig dat een projectleider die fors gefaald had bij de uitvoering van het Masterplan 

Oranjebuitenpolder vervolgens een grotere en complexere opdracht kreeg met het project 

“Oranjebonnen”. Daarmee werd ook een duidelijk signaal afgegeven aan de bewoners en 

ondernemers in het gebied: de prioriteit lag niet bij het geven van een (nieuw) perspectief aan 

de mensen in dit deel van Rotterdam, maar aan het verschaffen van werkzaamheden
2
 aan een 

ambtenaar van de gemeente. Er blijkt sprake te zijn van een stevig contrast tussen de wijze 

waarop deze overheidsfunctionaris zich op zijn persoonlijke website
3
 etaleert en de methodiek 

die hij hanteert als projectleider Oranjebonnen. Deze valt vooral te kwalificeren als onnozel, 

onverschillig en onbeschoft. Er is sprake van veel voorgewende deskundigheid, een gebrek 

aan empatisch vermogen en een gemis aan de meest elementaire beginselen van goed fatsoen. 

Het volledige dossier levert hiervoor voldoende bewijzen. Daarmee worden mensen gekwetst 

die zich oprecht verbonden voelen met dit gebied en bereid zijn een maatschappelijke bijdrage 

te leveren aan de gestelde publieke doelen. Er wordt door deze projectleider een spel gespeeld 

van “zieken & matsen” waarbij het volstrekt onduidelijk is wanneer men zijn sympathie heeft.      
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http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202013/Gebiedsontwikkeling/130312%20Ar
tikel%20Oranjebonnen%20in%20Stadswerker%20Rotterdam.pdf  
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Dit spel is tot op heden bestuurlijk getolereerd en staat haaks op fraaie formuleringen in de 

verkiezings- en coalitieprogramma´s van de afgelopen jaren. In de praktijk blijkt er geen 

verschil te zijn als verantwoordelijke wethouders bereid blijken te zijn zich als buikspreekpop 

van een ambtenaar laten gebruiken. Hiermee wordt impliciet aangetoond dat de echte macht 

ligt bij ambtenaren als “vierde macht”
4
. Hiermee wordt ook het vertrouwen in de democratie 

intern uitgehold; democratie wordt op deze wijze een farce. Een gang naar de stembus mag 

niet voor niets zijn en bestuurders moeten het verschil kunnen maken. Er is dan pas sprake 

van “kendoe”
5
 als echt sprake is van “Service with a smile” i.p.v. een ambtelijk satanische 

genoegen dat getoond wordt door te glimlachen als men iemand op het verkeerde been kan 

zetten of voorlopig “het bos in stuurt”. Er wordt gesteld dat “kan niet bestaat niet” het nieuwe 

credo is van het Rotterdamse stadsbestuur, maar in de praktijk van het landelijk gebied van 

Hoek van Holland blijkt hier nog niets van. De volgende zin uit het huidige coalitieakkoord 

blijkt helaas niet van toepassing te zijn in de Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolders:    

 
“Kan niet bestaat niet. Dat is het nieuwe credo van het Rotterdamse stadsbestuur. Burgemeester 

en Wethouders zijn in doen en laten een voorbeeld voor hun bewoners. Het college waakt over de 

integriteit van bestuur. Ambtenaren denken in mogelijkheden en tonen initiatief. Service en 

dienstverlening naar bewoners krijgen een impuls. Bewoners staan we altijd goed te woord en 

helpen we op weg. Elke bestuurder maakt in zijn of haar portefeuille ruimte en tijd om initiatieven 

uit de stad op te halen en mogelijk te maken.” 

 

De huidige projectleider Oranjebonnen vond het nodig om de gemeentelijke opstallen op het adres 

Nieuw-Oranjekanaal 20 te slopen i.p.v. een nieuwe bestemming te geven en in te passen in het 

landschap. Bestuurlijk is dit ambtelijke spel en deze kapitaalsvernietiging getolereerd, terwijl er 

geen geld voor was vrijgemaakt en het een “plan B” voor ondergetekende zou frustreren.           

De locatie valt buiten het projectbestemmingsplan “Oranjebonnen, fase 1” en derhalve ook buiten 

de hiervoor vastgestelde grondexploitatie. Van urgentie was geen sprake. De gemeenteraad moet 

nog een uitspraak doen over het vervolg van het project Oranjebonnen en wordt nu voor een 

voldongen feit gesteld. De locatie ligt er nu leeg en verlaten bij, overwoekerd door onkruid.      

Het is een symbool geworden van het bedenkelijke spel dat gespeeld is, waarbij er volkomen 

respectloos is gehandeld door de huidige projectleider Oranjebonnen. Het kenmerkt de 

bestuurlijke zwakte dat deze overheidsfunctionaris niet wordt aangesproken op dit wangedrag. 

Van bestuurders die oprecht betrokken zijn bij de samenleving zou mogen worden verwacht dat 

men de samenleving beter zou beschermen tegen dit soort overheidsfunctionarissen.  

 

Het zal op prijs worden gesteld als u de verantwoordelijke bestuurder hierop wilt aanspreken.   

 

met bezorgde groet, 

 

ing. L.W. Vreugdenhil  

 

c.c.: - mr. H. Weber, Gedeputeerde Groen van de Provincie Zuid-Holland,  

 - mevr. I. ter Woorst, Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland, 

 - ir. M. Houtzagers, directeur bij de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap,  

 - ing. A.H.M. Weterings, voorzitter Stichting de Bonnen,     

 - bestuur LTO-Noord,          

 - bestuur Midden Delfland Vereniging,      

 - Provinciale Staten van Zuid-Holland,      

 - Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland.  
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