
Afzender: 
Comité Herontwikkeling ANWB-Clingendael (Comité HAC) 
 
Den Haag, 21 juli 2021 
 
 
Betreft: participatie Comité Herontwikkeling ANWB-Clingendael en Wijkvereniging Benoordenhout 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
Afgelopen week hebben wij kennisgenomen van de Informatiebrief aan de Raad van 14 juli jl. 
inclusief de bijlage getiteld ‘Participatietraject herontwikkeling ANWB-terrein’.  
 
Met het voorstel van De Wijde Blik is onze vrees bewaarheid geworden. Omwonenden zijn wederom 
geconfronteerd met een uitgewerkt traject waaraan zij geen bijdrage hebben kunnen leveren. Het 
feit dat wij te elfder ure schriftelijk input mochten leveren waarmee vervolgens niets is gedaan doet 
aan deze constatering geen afbreuk. Een uitgelezen kans om samen met de omwonenden op te 
trekken is hiermee verkeken. 
 
Kort samengevat luidt onze conclusie dat het memo strijdig is met en geen goede uitwerking is van 
de toezeggingen van de verantwoordelijk wethouder zoals uitgesproken in de raadsvergadering van  
18 mei jongstleden. In deze vergadering heeft de wethouder o.a. duidelijk toegezegd dat het 
vervolgtraject “in samenspraak met de omwonenden in een uitgebreidere en bredere manier zal 
plaatsvinden” (zie pagina 22 en 23 van de notulen). 
 
Puntsgewijs zullen wij u de feitelijke argumenten toelichten op basis waarvan wij tot bovenstaande 
conclusie zijn gekomen: 
 
1. Als omwonenden zijn wij niet betrokken geweest bij het opstellen van het voorstel zoals dit 

wordt toegelicht in het bovengenoemde memo. Dit ondanks ons herhaald verzoek om een 
gesprek over het vormgeven van het vervolgtraject en de notitie Bouwstenen voor een goed 
participatietraject (per mail verzonden op 28 juni 2021 aan de ABB Bouwgroep als initiatiefnemer 
en in afschrift aan uw als gemeenteraad) 

2. Ook constateren wij dat op ons constructieve voorstel voor een win-win aanpak en het 
betrekken van een werkgroep met experts (waaronder architecten) niet inhoudelijk is 
gereageerd (per mail verzonden op 8 juli 2021 aan de ABB Bouwgroep als initiatiefnemer en in 
afschrift aan uw als gemeenteraad) 

3. De zogeheten ‘drie praatontwerpen’ worden op dit moment uitgewerkt door architecten van 
MLA+ (zo lezen wij in de Nieuwsbrief 9 van de ABB Bouwgroep). Als omwonenden zijn wij hier 
niet bij betrokken. Wij betreuren dit omdat niet deze ontwerpen, maar de door u vastgestelde 
Startnotitie het vertrekpunt behoort te zijn van het vervolgtraject. Met behulp van de 
voorgestelde instrumenten ‘online peiling’ en ‘halfuurgesprekken’ hadden de ambities en 
wensen van belanghebbenden kunnen worden geïnventariseerd. Deze informatie was in 
combinatie met uw Startnotitie en bijdragen vanuit de georganiseerde omwonenden een goede 
basis geweest voor het opstellen van de praatontwerpen 

4. Voor zover wij nu kunnen nagaan zijn de omwonenden niet betrokken bij de wijze waarop de 
uitkomsten van de online peiling en de gesprekken zullen worden getrechterd. Onduidelijk voor 
ons is a. op basis van welke criteria de trechterring zal plaatsvinden, b. op welke wijze de 
effecten van de ontwerpen op basis van lopende onderzoeken naar leefbaarheid etc. hierbij 
zullen worden betrokken en c. op welke wijze de focusgroep zal worden samengesteld. 



5. Er wordt in het voorstel met geen woord gerept over de lopende onderzoeken en de 
onderzoeken die nog moeten plaatsvinden. Denk hierbij aan de eerder door ons genoemde 
Leefbaarheidseffectrapportage die in kaart brengt welke consequenties dit enorme project op de 
(voorzieningen) in de wijk heeft. Er wordt nu gedaan alsof de uitgangspunten volledig in beton 
gegoten zijn. Dit is in tegenspraak met de toelichting van de wethouder tijdens de 
raadsvergadering van 18 mei en bevestigt de vermoedens van de omwonenden dat de 
startnotitie wordt misbruikt om de kaders volledig vast te leggen.  

6. Het participatieniveau is ‘meedenken’. Alsof het hier om een nieuwe speeltuin gaat in plaats van 
een grootschalige herontwikkeling die onze wijk voorgoed een ander aangezicht zal geven.  

7. Het voorgestelde proces is niet transparant: men wil praten met individuele of kleine groepjes 
inwoners (en nieuwe bewoners?) maar totaal onduidelijk is wat er met deze input gebeurt. 
Sowieso behoudt de gemeente Wassenaar/ABB zich het recht voor om alle wensen en suggesties 
naast zich neer te leggen. 

8. Per halfuur gesprek mag er 1 raadslid aanwezig zijn. Dit maakt het voor u als raadslid zeer lastig 
om een indruk te krijgen van de sentimenten in de buurt. Ons is nog onduidelijk hoe en door wie 
er wordt bepaald welke raadsleden bij welke gesprekken mogen aanschuiven. 
 

Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
U worden de volgende vragen voorgelegd: Vindt u de wijze van informatievergaring bij en het 
betrekken van omwonenden toereikend en juist? 
 
De memo van De Wijde Blik en de brief van de wethouder ademt angst om regie te verliezen. 
Waarom stelt ABB (met een multi-miljoenenbudget achter zich) en de wethouder (met een stevige 
ambtelijke staf) zich zo bangelijk op naar georganiseerde omwonenden die op basis van goede wil 
deel willen nemen in de planvorming die van grote invloed is op hun woonkwaliteit?   
 
Omwonenden-belanghebbenden staan bij een groot ruimtelijk (bestemmings)plantraject 
aanvankelijk doorgaans zwak. De wetgever heeft immers enkel geregeld dat omwonenden in het 
voortraject zienswijzen kunnen indienen bij een ontwerpplan. Echter, als eenmaal een ontwerpplan 
is vastgesteld dan is er doorgaans sprake van een vrijwel definitief plan. En dan rest enkel nog de 
gang naar de rechter.  
Dit leidt vervolgens tot forse vertragingen, hogere kosten en slechte verhoudingen tussen de 
partijen. De gemeente Wassenaar heeft hier ervaring mee bij onder andere het Plan Vreeburglaan, 
het Plan Ammonslaantje en het bouwplan voor 90 appartementen aan de Ridderlaan/Poortlaan. De 
wijze waarop de gemeente Wassenaar onlangs zelf ageerde tegen de plannen van buurgemeente 
Katwijk geeft aan dat de gemeente wanneer zij zelf het lijdend voorwerp is ook niet erg enthousiast 
is over gebrekkige participatie.    
 
De zwakke inspraakregeling maakt het van eminent belang omwonenden tijdig en serieus te 
betrekken in de planvorming vóórdat de plannen richting eindstadium gaan. Enkel dan is een 
eventuele rechtsgang te vermijden.  
 
In het ANWB-traject zijn ca. 10 omwonenden (met eigen achterban) inclusief drie buurtorganisaties 
naar voren getreden namens de buurt. Daaronder de Wijkvereniging Benoordenhout met circa 1900 
betrokken en kritische buurtbewoners.   
Dit comité onderhoudt intern en extern goede contacten, en treedt op namens de buurt. Zij steken 
uit betrokkenheid bij hun buurt hun vrije tijd in het ANWB-traject. Gelet op de zwakke positie die de 
wetgever omwonenden heeft gegund is dit iets om zuinig en voorzichtig mee om te gaan. Het is niet 
vanzelfsprekend dat een georganiseerde en constructieve woordvoering optreedt namens de 
omwonenden.   
 



De omwonenden van de ANWB zijn momenteel goed georganiseerd. Zij beschikken tevens over een 
stevig mandaat, zoals ook is gebleken uit de aan u overhandigde enquêteresultaten.  
Dit kan door het gemeentebestuur als negatief en dreigend worden opgevat omdat daarmee een 
kracht kan bestaan die serieus genomen moet worden.  
Dit kan ook als positief en sterk punt worden aanvaard, omdat het een samenhangende inbreng en 
woordvoering mogelijk maakt. Voorwaarde hierbij is wel dat vertrouwen wordt uitgesproken.  
 
Voorstel tot participatie 
 
Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
Als u onder participatie verstaat dat omwonenden dienen te worden behandeld als kleine kinderen 
die ieder afzonderlijk en enkel op een vast tijdstip en binnen een tevoren vastgelegd traject over 
ondergeschikte punten hun mening mogen zeggen, dan heeft bureau de Wijde Blik een geslaagde 
memo opgeleverd.       
 
Echter, in de vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar op 18 mei 2021 is het vraagstuk van 
de participatie van de omwonenden bij de verdere vormgeving van de plannen tot herontwikkeling 
uitvoerig aan de orde geweest. Het belang van een zorgvuldig, breed en transparant 
participatietraject in dit voortraject is meermalen door uw Raad benadrukt. Aan de behoefte van de 
gemeenteraad om zelf betrokken te worden bij (de vormgeving van) dit traject is de wethouder 
tegemoet gekomen door een heldere toezegging te doen: de wethouder zal “het ontwerp van de 
participatieregeling, breder ingezet dan alleen de klankbordgroep en beschreven in termijnen, met de 
raad gaan delen” (notulen raadsvergadering van 18 mei 2021, p. 27). Over dat ontwerp legt de 
wethouder verantwoording af aan de Raad/commissie.  
Het memo van bureau de Wijde Blik geeft geen uitvoering aan de opdracht van uw Raad. 
 
Het Comité HAC en de Wijkverenging Benoordenhout zijn onder voorwaarden bereid om op een 
constructieve wijze deel te nemen aan het vervolgproces om tot een breed gedragen resultaat te 
komen. Zoals ook eerder beschreven in de brief van gerenommeerd architect de heer Philip Vencken 
namens het comité HAC aan de heer Dekker van de ABB Bouwgroep.   
 
Wij vertrouwen erop dat uw raad blijft sturen op daadwerkelijke participatie en het voorliggende 
voorstel van De Wijde Blik zeer kritisch zult beoordelen en ABB Bouwgroep opnieuw aanspoort om 
ons constructieve voorstel met beide handen aan te grijpen.    
 
Ongewijzigd tot constructief overleg bereid, 
 
Hoogachtend, 
 
 
Marcel Boer 
Comité Herontwikkeling ANWB-Clingendael 
Wijkvereniging Benoordenhout 


