
Voorzitter,  

Onze fractievoorzitter heeft het specifiek benoemd in zijn betoog: Leefbaar Zeewolde heeft 
participatie hoog in het vaandel staan en vindt participatie een essentieel onderdeel van een 
democratisch proces. 

Technisch gesproken is voor het voorliggend BP TV4 een correct proces gevolgd: het 
gevoerde proces voor participatie en draagvlak is naar mijn mening ver ondermaats. 

Voorzitter ik ben van mening dat de informatievoorziening niet bestaat uit het zenden van 
advertenties, persberichten of verwijzingen naar websites, maar een actieve benadering van 
inwoners zou moeten behelzen. En ja voorzitter, Corona is een tijd lang spelbreker geweest, 
maar na de lockdown had het gesprek met inwoners gewoon op straat, in een “marktvorm” of 
via een “zeepkist”, kunnen plaatsvinden. Informatie ophalen, luisteren naar inwoners, het 
gesprek aangaan.  

Het college heeft naar mijn mening bij de mogelijkheid om de Zeewolder bevolking duidelijk 
te maken dat de komst van een HSDC goed zou zijn voor de Zeewolde, de boot volledig 
gemist. 

In plaats van transparantie en luisteren, werd geheimhouding de norm: geheimhouding en 
het ontbreken van transparatie heeft in de laatste weken na bekendmaking van de 
initiatiefnemer tot een enorme discussie geleid. 

Het college heeft getracht middels een publieksversie of samenvatting van de afspraken 
tussen de gemeente, de provincie en initiatiefnemer aan Zeewolde de informatie over het 
initiatief te delen. De samenvatting is naar mijn mening niet concreet, heeft weinig tot geen 
inhoud en draagt zeker niet bij aan het creëren van draagvlak voor dit plan, integendeel de 
onzekerheid over wat er staat te gebeuren wordt naar mijn idee alleen maar groter. 

Helaas voorzitter, ook met deze samenvatting mist het college wederom de boot.  

Twee keer de boot missen in een gemeente die 3 meter onder NAP ligt, is teveel; de kans 
om te zinken wordt groot. 

Ik concludeer dat het college niet bij machte is geweest om duidelijk te maken welke de 
voordelen Zeewolde en haar inwoners bij de komst van Meta zouden hebben, noch bij 
machte is geweest de negatieve opmerkingen te pareren. 

Wat mij betreft voorzitter is de komst van Facebook naar Zeewolde een gesloten boek. 

 
 


