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Onderwerp Vragen over belangenverstrengeling college 
met hippisch centrum Hoekse Park 

Geachte heer Neeleman, 

Op 14 december 201 1 hebt u zes vragen gesteld over de belangenverstrengeling van het college in het 
hippisch centrum Hoekse Park. Met deze brief geven wij  antwoord op uw vragen. 

Vraag 1. 
Het college heeft de raad voorgesteld om een uitwerkingsbevoegdheid voor hippisch centrum en 
manege aan het college te geven, ruim een joor later komt het college met een li jst waarin een 
collegelid een financieel belang in  het hippisch centrum heeft en een ander in  de kooiloangronden, 
vindt het college dat hier het principe van checks-and-balances nog tot zijn recht komt? 
Antwoord 
Wij zijn van mening dat het principe van checks-and-balances tot zijn recht is gekomen. Wethouder de 
Paepe heeft, vanwege mogelijke belangen destijds met de Kooilaangronden, het dossier bestemmings- 
plan Hoekse Park overgedragen aan wethouder Den Uil. Vóór wethouder De Paepe was wethouder 
Boedhoe portefeuillehouder van dit bestemmingsplan. Wethouder Den Uil is geheel niet betrokken 
geweest bij het voortraject en heeft ook geen inhoudelijke invloed kunnen uitoefenen op het 
voorgestelde bestemmingsplan omdat hi j  slechts enkele dagen voordat dit bestemmingsplan in de 
Commissie Ruimte op 16 juni 2010 werd behandeld, portefeuillehouder werd van dit dossier. ,,We merken 
hierbij tevens op dat de Gedragscode Collegeleden Lansingerland 2010 is vastgesteld op 25 november 
2010. Vanaf dit moment heeft het college nadrukkelijk uitvoering gegeven aan deze gedragscode. 

Om misverstanden te voorkomen stellen wi j  dat geen enkel collegelid een financieel belang heeft in het 
hippisch centrum. Het is wel zo dat Terrane Architecten een opdracht voor het hippisch centrum 
uitvoert. 


