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I

Vertrouwelijk

Inleiding

In opdracht van de burgemeester van de Gemeente Noordwijk, de heer J. Rijpstra, werd een

onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de conclusie van het onderzoek dat door bureau
K is uitgevoerd en waarvan het rapport is gedateerd op 24 januari 2018.

Eind 2017 is door bureau K een onderzoek uitgevoerd, dit naar aanleiding van vragen van de
WD-fractie die in maart 2016 aan het College van B&W van de gemeente Noordwijk zijn
gesteld. De vragen hadden betrekking op enkele projecten die onderdeel uitmaakten van het
bestemmingsplan Zeewaardig. Het bestemmingsplan Zeewaardig was een van de
bestemmingsplannen die geactualiseerd en gedigitaliseerd werd. Deze werkzaamheden zijn

door het adviesbureau K uitgevoerd.
Na de actualisatie van onder meer het bestemmingsplan Zeewaardig, bleek dat onder
andere aan diverse bouwlocaties extra bouwmogelijkheden waren toegekend ten opzichte
van de situatie van voor de actualisatie. Vervolgens heeft het College besloten om door

bureau T een nader technisch onderzoek te laten verrichten. Bureau T concludeerde dat er
sprake was van 56 onvolkomenheden in het geactualiseerde bestemmingsplan Zeewaardig.

Vervolgens heeft bureau B in opdracht van de burgemeester onderzoek uitgevoerd. Het
onderzoek van bureau B was vooral gericht op hoe de fouten en onvolkomenheden zijn
opgetreden. Bureau B heeft geconcludeerd dat er 'Geen aanwijzingen zijn gevonden dat de

fouten met opzet zijn gemaakt of dat een of meer van de betrokken personen een belang
had bij deze fouten. Het voorgaande neemt overigens niet weg dat, in zijn algemeenheid
gesteld, opzet niet uitgesloten kan worden.'

De burgemeester heeft, na het verschijnen van het rapport van bureau B contact gezocht
met het OM omdat hij door diverse betrokkenen over de uitkomst van het bureau B

onderzoek was benaderd. Vervolgens heeft de burgemeester tevens contact gezocht met
het RIEC en de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland. De gesprekken die de
burgemeester met voornoemde organisaties c.q. personen vervolgens heeft gevoerd waren

uiteindelijk voor de burgemeester aanleiding om nader onderzoek te laten verrichten.
Doel van het onderzoek was:

t Vaststellen of er integriteitsschendingen gepleegd zijn bij het toekennen van de extra
bouwrechten en/of het onjuist bestemmen van locaties;
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-

Vaststellen of er bewust fouten gemaakt zijn bij

het actualiseren van de

bestemmingsplannen, en indien dit is vastgesteld, vaststellen wie hierbij betrokken is

en/of voordeel van heeft gehad.
Voorafgaand aan het onderzoek is een plan van aanpak met de volgende werkzaamheden
overeengekomen:
-

Het voeren van gesprekken met personen werkzaam binnen, en indien moverend,
buiten de organisatie.
Het uitvoeren van een proportioneel digitaal onderzoek, conform het e-mail- en
internetprotocol van Gemeente Noordwijk.

Het uitvoeren van een kadastraal onderzoek op de vijf locaties waar extra
bouwrechten zijn toegekend en de zes locaties die onjuist zijn bestemd, zoals
gebleken is uit de eerder uitgevoerde onderzoeken.

Uit het kadastrale onderzoek zijn voor het onderzoek geen relevante feiten bekend geworden

en is derhalve niet gerapporteerd.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode maandag 30 april tot en met vrijdag 13
juli 2018.
Tijdens het onderzoek fungeerde de bestuursadviseur van Gemeente Noordwijk als
contactpersoon voor onze medewerkers.

Dit rapport is als volgt ingedeeld: hoofdstuk 2 heeft betrekking op de gesprekken. De

hoofdstukken 3 tot en met 5 hebben respectievelijk betrekking op het digitaal (en kadastraal)
onderzoek, de onderzoeksbevindingen en de samenvatting

met de uitkomsten per

doelstelling en de conclusie. Het informatief onderzoek heeft geen voor het onderzoek

relevante bevindingen opgeleverd en is derhalve niet gerapporteerd.
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2

Vertrouwelijk

Gesprekken

2.1

Gemnterviewde personen

Tijdens het onderzoek zijn de volgende personen geïnterviewd:

4
4
1
1
I
14
14
1
II
1
I
I
4

gemeentesecretaris/algemeen directeur;

bestuursadviseur;

wethouder Financiën;
wethouder Ruimtelijke Ordening;
toenmalige Wethouder Ruimtelijke Ordening;

toenmalige burgemeester;
toenmalige gemeentesecretaris;

programmamanager Zeewaardig;
projectcoördinator Zeewaardig;
toenmalige concerncontroUer;

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening;
medewerker van het RlEC;
toenmalige projectleider van bureau K;

I directeur van het bureau K;
1 twee onderzoekers bureau B;
1 twee private belanghebbenden.
Gedurende het onderzoek heeft meerdere malen, al dan niet telefonisch, overleg
plaatsgevonden met de contactpersoon van Gemeente Noordwijk.

Alle gesprekken vonden plaats in een gespreksruimte van Gemeente Noordwijk, gevestigd
Voorstraat 42, of Goohorstlaan 10 te Noordwijk, met uitzondering van de gesprekken met de
toenmalige burgemeester, de toenmalige gemeentesecretaris, de toenmalige wethouder,

een medewerker van het RIEC, de directeur en de toenmalige projectleider van bureau K, de
twee private belanghebbenden en de onderzoekers van bureau B. Deze gesprekken hebben

plaatsgevonden in vooraf besproken gelegenheden of binnen organisaties waar personen

werkzaam zijn.
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2.2

Vertrouwelijk

Algemeen

Voor aanvang van elk gesprek stellen onze medewerkers zich voor als medewerkers van
Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V. te Almere en maken zij de reden van het onderzoek
bekend. Tevens delen zij mee dat medewerking aan het onderzoek op basis van
vrijwilligheid plaatsvindt.

Bij het voeren van de gesprekken wordt de Privacygedragscode sector particuliere

onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche in acht genomen. Onze
medewerkers delen mee dat Hoffmann in het kader van het onderzoek persoonsgegevens

van

de

gesprekspartners

verwerkt

conform

de

Algemene

Verordening

Gegevensbescherming (AVG).
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3

Digitaal onderzoek

In dit hoofdstuk wordt beschreven welk onderzoeksmateriaal is onderzocht en op welke

wijze. De relevante informatie die uit het digitaal onderzoek is voortgekomen, is in deze
rapportage verwerkt in paragraaf 4.2 Digitale bevindingen.

3.1

Onderzoeksmateriaal

Op

maandag

28

mei

2018

werd

van

de

systeembeheerder/netwerkbeheerder,

onderzoeksmateriaal ontvangen. De systeembeheerder/netwerkbeheerder verklaarde dat dit
onderzoeksmateriaal gegevens bevat waarop Gemeente Noordwijk rechthebbende is. Het
onderzoeksmateriaal werd door onze medewerker administratief verwerkt en van de
gegevens werden op forensisch verantwoorde wijze kopieën gemaakt. Ten behoeve van het

onderzoek werd het navolgende onderzoeksmateriaal ontvangen:
Onderzoeksmateriaal

Het betreffen gearchiveerde en actuele zakelijke e

Zakelijke e-

1

.

mailpostbussen

2

3.2

Bijzonderheden

Soort

-

mailpostbussen van de medewerkers van de

Gemeente Noordwijk.
Het betreffen gearchiveerde en actuele homefolders

Homefolders

van de medewerkers van de Gemeente Noordwijk.

Inzichteljk maken gegevens

Voorafgaand aan het inhoudelijke onderzoek werden eerst zoveel mogelijk gegevens, die

relevant konden zijn voor het onderzoek, toegankelijk en inzichtelijk gemaakt. Daarbij werden
specifieke

bestanden

zoals

bijvoorbeeld

e -mailpostbussen

en

databasebestanden

doorzoekbaar gemaakt.
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4

Vertrouwelijk

Onderzoeksbevindingen

In dit hoofdstuk wordt in detail ingegaan op de bevindingen ten aanzien van de verschillende
onderzoeksvragen. Daar waar relevant zal worden verwezen naar het onderzoeksmiddel

waaruit de bevindingen bekend zijn geworden Voor informatie aangaande de opzet en
werkwijze van het digitaal onderzoek, dan wel de voorwaarden waaronder gesprekspartners

hebben deelgenomen aan het onderzoek, wordt verwezen naar respectievelijk hoofdstuk 2
en 3.
4. 1

Gevoerde gesprekken

In het algemeen is uit de gesprekken naar voren gekomen dat de gemeente Noordwijk zich
kenmerkt als een hechte gemeenschap. Er is sprake van een onderlinge verwevenheid
tussen de inwoners van, en andere belanghebbenden bij de gemeente Noordwijk. De

verwevenheid ziet men terug in het (sport)verenigingsleven, de geloofsgemeenschappen,
het bedrijfsleven, de politiek en het ambtelijk apparaat. De onderlinge verwevenheid zou van
invloed zijn op de ambtenaren en de bestuurders van Gemeente Noordwijk. Geïnterviewden

gaven ook aan dat sinds 2014 de tijd wel aan het veranderen is en de ongewenste invloed

op de ambtenaren en de bestuurders aan het afnemen is.
Tijdens de gevoerde gesprekken zijn verschillende onderwerpen ter sprake gekomen.

Puntsgewijs worden de voor het onderzoek relevante onderwerpen benoemd:

Meerdere gesprekspartners deelden mee dat uit de eerdere onderzoeken van G
Advocaten, bureau T en bureau B geen concrete aanwijzingen bekend zijn geworden

dat er opzettelijk fouten zijn gemaakt. Men vroeg zich dan ook af, waarom nu dit
onderzoek wordt uitgevoerd.
Het onderzoek dat Hoffmann nu uitvoert is vooral het gevolg van de conclusie van het
bureau B rapport: 'Het voorgaande neemt overigens niet weg dat, in zijn
algemeenheid gesteld, opzet niet uitgesloten kan worden.'

Men verbaast zich erover dat er voorafgaand aan het project Optimalisering en
Digitalisering van het Bestemmingsplan (hierna genoemd: project 0DB), bureau K en

de projectverantwoordelijken van Gemeente Noordwijk geen intakeverslag hebben
gemaakt. Volgens zeggen is het gebruikelijk dat een intakeverslag wordt gemaakt,
waarin de onderlinge afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden worden
vastgelegd.
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.4 Het project 0DB is onder

Vertrouwelijk

grote tijdsdruk uitgevoerd. Deze druk heeft men zowel bij

bureau K als bij de betrokken ambtenaren ervaren.

4 Het digitaliseren van het bestemmingsplan is op basis van sterk verouderde kaarten
uitgevoerd. Op deze kaarten waren, volgens zeggen, lijnen ingetekend met ecoline.

4 Herhaaldelijk heeft toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk
aan Zee, bureau K aangesproken op de fouten die door bureau K werden gemaakt.

Bureau K heeft erkend dat zij fouten hebben gemaakt, waarbij zij zich onder andere
beroepen op de tijdsdruk waarbinnen het Bestemminsplan geleverd moest worden.

Meerdere gesprekspartners deelden mee dat de plankaarten bij bureau K zijn
ingetekend door tenminste één tekenaar, mogelijk meerderen. Indien er sprake zou

zijn van beïnvloeding, is een tekenaar voor de buitenwereld de onbekende man op de
achtergrond en het is niet aannemelijk dat een buitenstaander (vooraf) op de hoogte

is welke tekenaar van bureau K ingezet is/wordt voor het bestemmingsplan
Zeewaardig

4 Meerdere

gesprekspartners deelden mee dat het opmerkelijk is dat geen van de

direct betrokkenen (bureau K, het ambtelijk en bestuurlijk apparaat) tijdens de
optimalisatie en digitalisering van de bestemmingsplannen onder andere de

tekenfouten met betrekking tot het Gat van Palace 12, Huis ter Duin 19, Prominent
lnn/Esplanade 20, De Grent 23 en de Vuur-torenflat niet (tijdig) hebben opgemerkt.

4 Uit de

gesprekken is bekend geworden dat zowel bureau K als de toenmalige

projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee gedurende het project

ervan uit zijn gegaan, dat de expertise, de controle en de verantwoordelijkheid voor
dit project bij de ander lag.

I Meerdere

gesprekspartners deelden mee dat tijdens het project 0DB het ambtelijk

apparaat onderbezet was. De extra ingehuurde medewerkers werden op andere

afdelingen en voor andere werkzaamheden ingezet.

I Evenzo vindt men het meer dan opmerkelijk dat die tekenfouten niet tijdens de
inspraakavonden zijn opgemerkt.

I Meerdere gesprekspartners deelden mee dat men mag verwachten dat bij het
intekenen van plankaarten fouten worden gemaakt. Dit komt nu ook nog geregeld

voor.

I Uit

de gesprekken is gebleken dat bestuurders en raadsleden, die langjarig op

bestuurlijk niveau in de gemeente Noordwijk actief zijn, informeel door burgers en

derden worden benaderd. Veelal zou dit te maken hebben met bijvoorbeeld het

verlenen van vergunningen en boetes die zijn uitgereikt. Overigens zijn hierbij geen
duidelijke voorbeelden genoemd.
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Volgens één gesprekspartner zou één van de vastgoedontwikkelaars een aantal jaar
geleden

een

bedrag

van

25.000,-

hebben

voor

gedoneerd

een

verkiezingscampagne van een toenmalige wethouder.

Tijdens een enkel gesprek is gesuggereerd dat 'heel veel onder tafel gebeurde.' Er
zijn echter geen concrete voorbeelden genoemd.

Meerdere gesprekspartners deelden mee dat in de jaren 2004 tot 2007 één van de
vastgoedontwikkelaars in de gemeente Noordwijk, één van de bestuurders van

Gemeente Noordwijk heeft bedreigd. Van deze bedreiging is aangifte bij de politie
gedaan.

Eveneens is bekend geworden dat er tussen voornoemde vastgoedontwikkelaar en

een van de toenmalige wethouders 'korte lijntjes' zouden lopen. Men kon echter niet
aangeven wat de korte lijntjes' concreet betekenden. Wel zou bekend zijn geweest
dat deze vastgoedontwikkelaar zich bedreigend en agressief zou hebben gedragen
richting de toenmalige wethouder.

Meerdere gesprekspartners deelden mee dat er vanaf omstreeks 2010 'een andere
wind is gaan waaien'. Volgens zeggen is er 'schoon schip gemaakt' in de relatie

Gemeente Noordwijk en vastgoedontwikkelaars. Een van de gevolgen hiervan was
een

strikter

handhavingsbeleid

in

relatie

tot

verleende

vergunningen

aan

vastgoedontwikkelaars. Volgens zeggen was men binnen het ambtelijk apparaat

bevreesd voor de gevolgen van het striktere beleid en vooral voor de reactie van een

van de vastgoedontwikkelaars.
Meerdere gesprekspartners deelden mee dat men het niet aannemelijk acht dat er
sprake is van enige opzet bij het verlenen van extra bouwrechten, om reden dat de
extra bouwrechten aan verscheidene vastgoedontwikkelaars zijn toegevallen. Het

was opvallend geweest als slechts één vastgoedontwikkelaar extra bouwrechten
toegewezen had gekregen.

Meerdere

gesprekspartners

deelden

mee

verbaasd

te

zijn

over

de

wijzigingsvergunning die in 2017 aan Prominent inn is verleend. Men vindt het tijdstip

en de wijze waarop de vergunning is verleend hoogst ongelukkig. Men ziet dit echter
meer als een ethisch vraagstuk dan een integriteitvraagstuk.
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4.2

4.2.1

Vertrouwelijk

Digitale bevindingen

Offerte bureau K

Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 20 juli 2011, vanaf het e-mailadres van de
toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee, een e -mailbericht

naar het e -mailadres van de toenmalige planoloog van bureau K is verzonden. In de header
van het emailbericht is vermeld: 'RE; Offertevragen bestemmingsplannen Noordwijk aan
Zee'. In deze e-mail is onder andere de volgende tekst vermeld: 'beste NN1, wat leuk dat de
vraag bij jou terecht is gekomen; ik had het al een beetje gehoopt, niet voor niets KG op onze

shortlist geplaatst.'
4.2.2

Inventarisatielijst afwijking BP Noordwijk aan Zee; De Zuid en Zee waardig

Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 10 oktober 2011, vanaf het e -mailadres van
de toenmalige contactpersoon bij bureau K, is gereageerd op een e-mailbericht van 10
oktober

2011,

dat

vanaf

het

e-mailadres

van

de

toenmalige

projectcoördinator

Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee is verzonden. In de header van het e-mailbericht is

vermeld: 'RE: Inventarisatielijst afwijkingen BP Noordwijk aan Zee, De Zuid en Zeewaardig.'
In het e -mailbericht is onder meer de volgende tekst vermeld: 'Heb je ook een kaart bij de
inventarisatieljsten?' In het e-mailbericht dat vanaf het e -mailadres van de toenmalige
contactpersoon bij bureau K is verzonden, is de volgende tekst vermeld: 'Ik wacht jullie

vragen/opmerkingen op ons voorstel af. Van de inventarisatie hebben geen kaart gemaakt.'

4.2.3 Actiepunten concept voorontwerp Zeewaardig
Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 17 november 2011 een overleg was gepland
tussen onder andere de toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan

Zee en de toenmalige projectleider bij bureau K. Van dit overleg is een verslag gemaakt,
waarin onder meer is vastgelegd dat 'De algemene indruk van de gemeente is dat de
concepten halifabricaten zijn; aangeleverde stukken zijn niet verwerkt, er missen nog

paragrafen'. Verder is ook nog vermeld: 'Shape files zijn niet bruikbaar doordat de lijnen niet
gesloten zijn van de perceelgrenzen. De tekenaar van bureau K neemt hiervoor rechtstreeks
contact op met NN.'

1
In verband met de privacy zijn de namen van personen, die als aanhef in een e-mailbericht zijn
gebruikt, vervangen door de letters NN.
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4.2.4

Seapalace

Uit het digitaal onderzoek werd bekend, dat op 13 december 2011, vanaf het e -mailadres

van de toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee, een e

-

mailbericht naar het e -mailadres van de toenmalige wethouder Ruimtelijke Ordening is
verzonden. In de header van dit e-mailbericht is vermeld:

RE: Seapalace'. In dit e

-

mailbericht is onder meer de volgende tekst vermeld: 'Beste NN, e.e.a. betekent dan wel dat
het bestemmingsplan Zee waardig vertraging oploopt.'

Op 13 december 2011 wordt vanaf het e -mailadres van de toenmalige wethouder Ruimtelijke
Ordening een e -mailbericht naar het e -mailadres van de toenmalige projectcoördinator

Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee gestuurd. In dit e -mailbericht is onder meer

vermeld: 'Waarom' NN? De insteek was toch consenierend vast/eggen? Dat is in principe
doorgaan obv huidige bestemmingsplan rondom Gat van Palace. Wat mij betreft gaan we

dus gewoon door richting concept voorontwerp obv huidige bestemmingsplan. Mocht het
college uiteindelijk anders beslissen dan is het slechts een marginale aanpassing op de hele

plankaart.'

Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 19 en 20 december 2011, vanaf het e

-

mailadres van de toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee,
meerdere e -mailberichten naar de e -mailadressen van twee medewerkers van de gemeente
Noordwijk zijn gestuurd. In de header van deze berichten is vermeld: 'FW: seapalace'.

Samenvattend is uit de inhoud van deze berichten op te maken dat er 'lichtelijk paniek is
uitgebroken over Seapalace' in verband met het verschil in vierkante meters tussen het
vigerend plan en het bouwplan. Kennelijk is men om die reden op zoek naar het dossier van

Seapalace,

dat volgens een van de medewerkers verspreid

is over het gehele

gemeentehuis.

4.2.5 Piankaart Zuid
Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 15 december 2011, vanaf het e -mailadres van
toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee, een e -mailbericht is

gestuurd naar het e -mailadres van een toenmalige contactpersoon en het e -mailadres van
de toenmalige projectleider bij bureau K. In de header van het e -mailbericht is vermeld:

'plankaart De Zuid'. In het e -mailbericht is onder meer de volgende tekst vermeld: 'Beste NN,

van de plannen De Zuid en Zee waardig. De kaart van De
ik nu helemaal doorgelopen en ik moet zeggen dat het resultaat teleurstellend is.

we zijn druk bezig met het nalopen

Zuid ben

Ongeveer de helft van de aan jullie doorgegeven aanwijzingen is niet doorgevoerd, ik zend
Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V.
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vandaag de kaarten met mijn hernieuwde opmerkingen nog aan jullie toe en ga er vanuit dat

Ik dan volgende week voor woensdag gecorrigeerde exemplaren ontvang.'

Op 20 december 201 1 is vanaf het e -maiiadres van de toenmalige projectleider bij bureau K

een

e -mailbericht

naar

het

e -mailadres

van

de

toenmalige

projectcoördinator

Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee gestuurd. In het e -mailbericht is onder meer de
volgende tekst vermeld: 'Beste NN, onze excuses voor het niet correct vetwerken van alle
opmerkingen, sommige opmerkingen heb Ik of de tekenaar op een andere manier
geïnterpreteerd dan jullie en deels zijn een aantal door de drukte over het hoofd gezien.'

Op 20 december 2011 is vanaf het e -mailadres van de toenmalige projectcoördinator
Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee een e -mailbericht naar het e-mailadres van de
toenmalige projectleider bij bureau K gestuurd. In het e-mailbericht is onder meer de
volgende tekst vermeld: 'Ik zal in de word-werk-documenten zelf even maatschappelijk uit
zeewaardig ertussen plakken.' 'Verder is hier wat politieke onrust ontstaan over het wel of

niet opnemen van het bouwplan seapalace. Het ziet er naar uit dat het er we/in moet blijven,

maar dan heel strak bestemd, focus op de bouwhoogten (in de oude top 26 nu zag ik 28, zit
dat in de aanpassing van meten?). Jullie horen nog als de stof is neer gedaald.'
4.2.6

Mee,werk

Zuid

Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 23 februari, 27 februari, 9 maart en 12 maart
2012 tussen de e -mailadressen van de toenmalige projectleider bij bureau K en de
toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee e-mailberichten zijn

verstuurd. Samenvattend gaat de inhoud van deze e-mailberichten onder andere over het
verschil van mening tussen de toenmalige projectleider en de toenmalige projectcoördinator

over het berekenen van meerkosten en de slordigheden in het geleverde werk van bureau K.
4.2.7

Inspraak Zeewaardig

Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 24 september 2012, vanaf het e -mailadres

van de toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee, een e

-

mailbericht naar het e -mailadres van een medewerker van bureau K is verstuurd, In de
header van het e -mailbericht is vermeld: 'RE: inspraak zeewaardig'. In het emailbericht is
onder meer het volgende vermeld: ik ben bezig met de nota inspraak van Zeewaardig, zoals
het er nu uitziet kan ik die zelf afronden. Ik probeer het met de geschreven "mutatieljst"
langs de wethouder te krijgen, lijkt me praktischer dan weer kaarifragmeriten, mocht hij dit
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toch nodig vinden, kunnen jullie daar dan volgende week ruimte voor vrjhouden in je
planning?'

4.2.8

Verbeelding Zeewaardig, Hotels van Oranje

Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 26 september 2012, vanaf het e -mailadres
van de toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee, een e

-

mailbericht naar het e -mailadres van een medewerker van bureau K en het e -mailadres van
de toenmalige projectleider bij bureau K is verstuurd. In de header van het emailbericht is
vermeld: 'RE; verbeelding Zeewaardig, Hotels van Oranje.' In het e -mailbericht is onder meer
het volgende vermeld: 'Beste NN, weten jullie wat de basis was voor het intekenen van Hotel
van Oranje (het GD -2 deel)?. ik vermoed de bestaande situatie, omdat het bestemmingsplan
uitgaat van grotere vlakken en een bebouwingspercentage, maar ik wil het graag zeker
weten i. v.m. het uitzoekwerk voor de beantwoording. Het uitzoeken van de vergunningen is

ondoenlijk omdat dit er meer dan 70 (!) zouden zijn.'
4.2.9

Hotels van Oranje, Noordwijk

Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 8 oktober 2012, vanaf het e -mailadres van de
toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee, een e -mailbericht

naar het e -mailadres van een medewerker van bureau K en het e -mailadres van de
toenmalige projectleider bij bureau K is verstuurd. In de header van het e -mailbericht is

vermeld: 'Hotels van Oranje, noordwijk.' In het e -mailbericht is onder meer vermeld: 'In de
interne ronde van Zeewaardig is nogal wat gezegd over de Hotels van Oranje. Staat niet
goed op de kaart,

. ..

Omdat er discussie is met hotels van Oranje over de ontwikkeling ter

plaatse moet e.e.a. zeer zorgvuldig worden opgenomen. Nu is het de bedoeling om alle

bestaande bouwrechten op de kaart te zetten.

Basis is uiteraard het vigerende

bestemmingsplan, maar daar zijn nog wat vergunningen "bovenop" verleend.' 'De tekeningen

zijn uit het archief opgediept, helaas alleen op papier beschikbaar. Kunnen jullie zorgen dat

de kaart hierop wordt aangepast (denk ook aan de 70% bebouwingspercentage, die zag ik
ook niet terug)??'

Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 19 oktober en 22 oktober 2012, vanaf het e

-

mailadres van een medewerker van bureau K, e -mailberichten naar de e -mailadressen van
de

toenmalige

projectcoördinator

Bestemmingsplannen

Noordwijk aan

Zee en

de

programmamanager gebiedsontwikkeling Noordwijk aan Zee zijn verstuurd. In de header van

deze e -mailberichten is vermeld: 'FW: Hotels van Oranje.' In de e -mailberichten is onder

meer het volgende vermeld: 'Dat het uitgangspunt bij het intekenen het vigerende plan is en
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de daarop verleende bouwplannen. Hieruit blijken nog wat verschillen te ontstaan tussen de
werkelijke en de vergunde situatie. Daarnaast hebben we de overbouweri (grote balkons aan

de boulevardzijdenader aangeduid (sba-ovb), dit ter voorkoming dat deze volledig worden
benut als volwaardige bouwlaag (en dus worden volgebouwd) ipv in gericht als balkon.'
4.2.10 Kaartaanpassingen zeewaardig
Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 15januari 2013, vanaf het e-mailadres van de
toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee, een e -mailbericht

naar het e -mailadres van een medewerker van bureau K is verstuurd. In de header van dit e

-

mailbericht is vermeld: 'RE: kaartaanpassingen zeewaardig'. In het e-mailbericht is onder
meer vermeld: 'Beste NN, bij het doorlopen van de toelichting zag Ik dat de adressen!j/st
zomerhuizen, zoals die in het voorontwerp aanwezig was, niet is verwerkt op de

verbeelding!! Dit moet alsnog met spoed gebeuren (aanduiding recreatiewoning)!!'

4.2.11 Zeewaardig, fouten KWboulevard

Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 9 april 2015, vanaf het e-mailadres van de
toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee, een e-mailbericht

aan de toenmalige projectleider bij bureau K is gestuurd. In de header van dit e-mailbericht is
vermeld: 'Re: zeewaardig, fouten KW Boulevard. In het e-mailbericht is onder meer vermeld:
'Zoals afgesproken hierbij een kaartuitsnede van de fouten op de plankaart aan de
KWboulevard. Dit is wat Ik op hef eerste gezicht eruit haalde. Het lijkt me goed om het
geheel nog eens onder de loep te nemen en e.e.a. snel te repareren.'

'Het betreft een strook tussen het palaceplein en hotels van oranje. Waar het met name om
gaat is de lagere bebouwingsstrook (horeca)

aan de KWboulevardzijde die op een aantal

plekken ontbreekt en op andere plekken in de hoofdbebouwing (hoogte!!) is opgenomen.

Volgens mij is dit ontstaan bij het intekenen van de bestaande bebouwing aan de hand van

de in formatie uit ons bouwarchief.'
'En wat het "onafhankelijk onderzoek" naar KWB 4 gaat opleveren. ..we wachten af!'
4.2.12 Onderzoek bestemmingsplan Zeewaardig, perceel Koningin Wilhelminaboulevard 4
Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 3 juni 2015, vanaf het e-mailadres van de
toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee, een e -mailbericht

aan de beleidsmedewerker Ruimte van Gemeente Noordwijk is gestuurd. In de header van
dit e-mailbericht is vermeld: 'RE: Onderzoek bestemmingsplan Zeewaardig, perceel Koningin
Hoffmann Bedrijfsrecherche BV.
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Wilhelminaboulevard 4. In het e -mailbericht is onder meer vermeld: 'NN stuurt de
gesprekspartners ieder hun eigen verslag. Evt. commentaar wordt apart in haar eindverslag

opgenomen. Haar eindrapport gaat naar NN, dan mag hij bezien of hij het bijv. ook aan

bureau K wil doorsturen. Dit mede gezien mijn reactie op sommige van hun verklaringen.

Eindconclusie is in elk geval dat er geen opzet in het spel was.'
4.3

Kadastraal onderzoek

Het kadastrale onderzoek betreffende de percelen: Binnenweg 32f, Golfbaan 1, Huis ter
Duinstraat 25

-

27, Koningin Astrid Boulevard 25, Koningin Wilhelminaboulevard 3 en 4,

Nieuwe Zeeweg 82, Palaceplein 7, Schoolstraat 42 en 49a, alle te Noordwijk, heeft geen

voor het onderzoek relevante informatie opgeleverd.
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Samenvatting en conclusie

De informatie in deze samenvatting is gebaseerd op de gesprekken en het digitaal

onderzoek.
De gesprekspartners zijn geanonimiseerd en, voor zover mogelijk, zijn in plaats daarvan de

namen de (voormalige) functies van de gesprekspartners vermeld. De gesprekken met de
gesprekspartners zijn niet opgenomen en evenmin in gespreksverslagen uitgewerkt.

De uitkomsten van het onderzoek worden in de onderstaande paragrafen per doelstelling
-zoals vermeld in de inleiding- besproken. Paragraaf 5.3 bevat de conclusie van het

onderzoek.
5.1

Vaststellen of er integriteitsschendingen gepleegd zijn bij het toekennen van de extra
bouwrechten en/of het onjuist bestemmen van locaties

Het onderzoek is gericht op het vaststellen of er integriteitsschendingen zijn gepleegd.
Hiervoor

zijn

achttien

gesprekspartners,

waaronder

(toenmalige)

ambtenaren

en

(toenmalige) bestuurders van Gemeente Noordwijk, twee private belanghebbenden en twee

onderzoekers gesproken. In september 2018 vindt, vooralsnog, een gesprek plaats met een
vastgoedontwikkelaar, die eigenaar is van vastgoed in de gemeente Noordwijk.

Enkele gesprekspartners waren van mening dat er voldoende reden was om onderzoek te

doen naar mogelijke integriteitsschendingen. De gesprekspartners baseerden hun mening
op basis van veronderstellingen en aannames. In ieder geval kon geen van de
gesprekspartners concreet, op basis van feiten en omstandigheden, aangeven of er

integriteitschendingen zijn gepleegd.

Anderen waren van mening dat het onderzoek niet noodzakelijk was. Volgens hen was er
geen enkele gegronde reden om onderzoek te doen. De enige reden was volgens hen, de

laatste zin in de conclusie van het bureau B rapport: 'Het voorgaande neemt overigens niet
weg dat, in zijn algemeenheid gesteld, opzet niet uitgesloten kan worden.'
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Vaststellen of er bewust fouten gemaakt zijn bij het actualiseren van de
bestemmingsplannen, en indien dit is vastgesteld, vaststellen wie hierbij betrokken is

en/of voordeel van heeft gehad
Uit de gesprekken en het digitaal onderzoek is niet gebleken dat er bewust fouten zijn
gemaakt bij het actualiseren van de bestemmingsplannen.

Uit het digitaal onderzoek is gebleken dat op 17 november 2011 (zie § 4.2.3), een overleg
tussen de gemeente Noordwijk en bureau K heeft plaats gehad. Hiervan is een verslag

gemaakt. In het verslag wordt vermeld, dat de algemene indruk van de gemeente is dat de
concepten halifabricaten zijn; de aangeleverde stukken niet zijn verwerkt, er missen nog

paragrafen.'

Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 19 en 20 december 2011 (zie § 4.2.4), vanaf
het e -mailadres van de toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan
Zee, meerdere e-mailberichten naar de e -mailadressen van twee medewerkers van

Gemeente Noordwijk zijn gestuurd. Samenvattend is uit de inhoud van deze e-mailberichten
op te maken dat er 'lichtelijk paniek is uitgebroken over Seapalace' in verband met het
verschil in vierkante meters tussen het vigerend plan en het bouwplan.

Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 15 december 2011 (zie § 4.2.5), vanaf het e

-

mailadres van toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee, een

e -mailbericht is gestuurd naar het e-mailadres van een toenmalige contactpersoon en het e

-

mailadres van de toenmalige projectleider bij bureau K. Samenvattend is uit dit e-mailbericht
op te maken dat het geleverde resultaat van bureau K teleurstellend is, omdat de helft van

door gegeven wijzigingen niet zijn doorgevoerd.
In het antwoord op 20 december 2011 (zie § 4.2.5) op het voorgaande e -mailbericht, biedt
bureau K excuses aan voor het niet correct verwerken van alle opmerkingen en stellen ze
dat sommige opmerkingen anders zijn geïnterpreteerd of over het hoofd zijn gezien.

Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 8 oktober 2012 (zie § 4.2.9), vanaf het e

-

mailadres van de toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee,
een e-mailbericht naar het e-mailadres van een medewerker van bureau K en het e

-

mailadres van de toenmalige projectleider bij bureau K is verstuurd. Samenvattend is in dit e

-

mailbericht vermeld, dat voor Hotels van Oranje het vigerend bestemmingsplan basis is en
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dat rekening moet worden gehouden met het bebouwingspercentage van zeventig procent,
dat niet op de kaart werd teruggezien.
Uit het digitaal onderzoek werd bekend dat op 9 april 2015 (zie § 4.2.11), vanaf het e

-

mailadres van de toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee,
een e-mailbericht aan de toenmalige projectleider bij bureau K is gestuurd. Samenvattend is
in dit e-mailbericht vermeld dat er fouten zijn gemaakt op de plankaart voor de KWboulevard.

Onder andere zouden het fouten zijn met betrekking tot de opgenomen hoogte van de
hoofdbebouwing.
In 2011 en 2012, tijdens de uitvoering van het project Zeewaardig, is er tussen de

toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee en bureau K
geregeld gecommuniceerd over de wijze waarop bureau K hun werkzaamheden uitvoerden.

De toenmalige projectcoördinator Bestemmingsplannen Noordwijk aan Zee heeft zich kritisch
opgesteld naar de toenmalige projectleider bij bureau K. Zij dienden hun fouten te herstellen.

Bureau K heeft een enkele keer, voor de fouten die ze hebben gemaakt, hun excuses
aangeboden.

5.3

Conclusie

Na het verschijnen van het rapport van bureau B bleven toch nog bij diverse betrokkenen
bepaalde onderbuikgevoelens aanwezig en de inzet van dit onderzoek was om de onderste
steen boven tafel te krijgen. Onderhavig onderzoek is daarom breed opgezet. Er is
gesproken met diverse stakeholders en op digitaal vlak is uitvoerig onderzoek verricht.

Hieruit is niet gebleken dat bij het toekennen van de extra bouwrechten enlof het onjuist

bestemmen van locaties integriteitschendingen zijn gepleegd.
Uit het onderzoek is niet komen vast te staan dat er bewust fouten gemaakt zijn bij het

actualiseren van de bestemmingsplannen. op basis van de gevoerde gesprekken en het
uitgevoerde digitale onderzoek kan worden gesteld dat bureau K, bij het intekenen van de

plankaarten, herhaaldelijk tekenfouten heeft gemaakt. De fouten zijn mede te wijten aan de
tijdsdruk die op het project lag en de gedateerde tekeningen waarmee bureau K diende te

werken. Daarnaast is het ambtelijk apparaat tekort geschoten in haar controle op de

(teken)werkzaamheden die door bureau K zijn uitgevoerd.
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De volgende medewerkers van Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V. hebben het onderzoek

uitgevoerd en deze rapportage opgemaakt:
R. Coesel,

J. Meekel,

Senior bedrijfsrechercheur

Senior bedrijfsrechercheur

Ondergetekende is vanuit zijn rol als leidinggevende eindverantwoordelijk voor dit

onderzoek.

T.S. Lopes Cardozo CFE,
Teamleider Tactische Recherche.

Dit rapport is strikt vertrouwelijk en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds. Het is uit-

sluitend bestemd voor aanvrager of diens advocaat, die zich tot een discreet gebruik hiervan
verbindt en zich verantwoordelijk stelt voor alle gevolgen, die uit indiscretie zouden kunnen
voortvloeien. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor acties of maatregelen die door opdrachtgever of diens vertegenwoordigers op basis van het rapport worden ondernomen.

Voor

het

overige

wordt

verwezen

naar

de

van

toepassing

zijnde

dienstverleningsvoorwaarden.
Almere, 21 augustus 2018
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