
Geacht College, Geachte Raadsleden, 
  
Hoe gek kan het gaan, u stopt veel tijd, geld en energie in het promoten van duurzaamheid vorige 
week. Ik stop veel tijd, geld en energie in hetgeen u promoot. Toch nog bent u bezorgd, en durft u 
niet te doen hetgeen breeduit is aangemoedigd 10 oktober jongstleden. Als je samen een traject in 
gaat is het de kunst dat je ervoor zorgt dat je beide recht in de spiegel kunt blijven kijken. Ik weet niet 
waar ik heb gefaald maar het is mij kennelijk niet gelukt u (en uw ambtenaren) dit gevoel te geven. 
  
Voor zover ik weet ben ik de afgelopen 1,5 jaar samen met uw organisatie bezig geweest om de 
zonneweide op B 27 te realiseren. Uw organisatie was tijdens de start enthousiast, geïnspireerd en 
vol ideeën. Ergens in het eerste kwartaal van 2018 is dit omgeslagen, de politieke angst drukte haar 
stempel op het proces dat gaande was. De anticlimax tijdens de vergadering in het voorjaar zorgde 
ervoor dat de baan vrij was voor dwaalbeleid en het op de lange termijn schuiven. 
Desalniettemin gaf de commissie aan dat het project op B 27 met een aantal anderen projecten door 
mocht gaan. Hier is na deze vergadering wederom fors in geïnvesteerd. Het ging toen nog om circa 2 
hectare. Tegelijkertijd verkondigde de portefeuillehouder ook dat het slim zou zijn om een aantal 
trajecten door te laten lopen. 
Toch ging op een gegeven moment de deur voor het project van Fluwel dicht. Ik ben toen een 
juridische procedure gestart om uw inzicht te keren. Dat was lastig maar soms moet je iets, je bent 
niet altijd vrij in de keuzes die je moet maken. Op verzoek van u ben ik gestopt met deze procedure 
omdat u aangaf mee te kunnen werken met een verkleinde variant van het oorspronkelijk initiatief 
geplaatst op het bouwblok. Hier is wederom tijd en geld in geïnvesteerd met als klap op de vuurpijl 
uw verzoek aan Fluwel om het stuk  grond te kopen van de holding structuur die boven Fluwel staat. 
Dit zou de politieke gevoeligheid wegnemen. De transactie heb ik binnen een paar dagen uitgevoerd 
(ruim € 250000). 
  
Dit zijn voor mij de belangrijkste feiten maar het is bij lange na niet volledig. Het project maakt indien 
we een vergunning krijgen voor vrijdag nog een redelijke kans. Indien het later wordt lijkt het erop 
dat de opbrengst in combinatie met de omvang zodanig is dat het in strijd is met verstandige 
bedrijfsvoering. Dit zou op zich niet erg zijn gezien de beoogde milieu doelstellingen van Fluwel. 
Echter, de wispelturige maar in mijn ogen ook onrechtvaardige wijze waarop u deze procedure voert 
maken het zeer moeilijk. 
  
Met vriendelijke groet wens ik u het allerbeste toe, 
  
Carlos van der Veek 


