College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 116,
3620 AC Breukelen

Breukelen, 17 november 2010
Betreft: Verzoek om stopzetting procedure ruimtelijke visie Universiteit Nyenrode

Geacht college,
Op 9 november jl. hebben wij bij u ingediend onze inspraakreactie op de ruimtelijke visie
Universiteit Nyenrode. We verwerken momenteel een toenemende stroom van
steunbetuigingen uit de gemeenschap in allerlei vormen, ook via onze website, terwijl
tegelijkertijd onze kontakten met betrokkenen en deskundigen zijn geintensiveerd
Door deze kontakten met deskundigen zijn wij er achter gekomen dat het voorliggende
plan als primair doel heeft om maximale opbrengsten te genereren voor Stichting
Nyenrode en dat het erop lijkt dat de gekozen procedure beoogt dit zo veel mogelijk te
verbloemen. De aanpak die thans door u wordt gevolgd vertoont alle kenmerken van
een snelle, forcerende en daarmee onvoldoende zorgvuldige procedure. Het lijkt er zelfs
op dat er een deadline gehaald moet worden die gemarkeerd wordt door de komende
verkiezingen.
Wij willen hier krachtig tegen protesteren en dringen er daarom bij u met klem op aan de
huidige behandeling en procedure met onmiddellijke ingang stop te zetten en een start te
maken met een zorgvuldiger opzet.
Wij pleiten voor een opzet waarbij belanghebbenden, omwonenden en verschillende
instanties vooraf geraadpleegd worden, waarna in onderling overleg nieuwe plannen
worden gemaakt waarbij wel recht wordt gedaan aan de belangen van alle partijen, en
niet alleen aan die van Nyenrode zoals nu het geval lijkt te zijn.
Wij hebben van ter zake deskundigen begrepen dat een dergelijke benadering in
vergelijkbare situaties al vele jaren usance is, inmiddels algemeen geaccepteerd wordt
als een vorm van transparant bestuur, en zelfs juridisch afgedwongen kan worden.
Tenslotte willen wij accentueren, dat het ons er niet om te doen is belangrijke positieve
ontwikkelingen in onze gemeenschap tegen te houden. In tegendeel, naar beste
vermogen willen wij constructief bijdragen aan het behoud van Nyenrode Business
University voor onze gemeente, en wij koesteren graag belangrijk cultureel erfgoed, mits
dit op een zorgvuldige manier gebeurt..
Met belangstelling zien wij uit naar uw antwoord.
Namens de Initiatiefgroep Bescherm Polder Nijenrode,
met vriendelijke groet,

Drs. A.J. de Groot
Otterspoorbroek 8
3612 BB Breukelen
GSM 06 53816444

