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Gemeenteraad en College van B&W van Noordwijk 
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2200 AG  Noordwijk  

 

 

Noordwijk, 6 januari 2021  

 

Onderwerpen:  

- feitenoverzicht van de handelswijze van voormalig raadslid/wethouder en huidig 

statenlid Ton van Rijnberk (D66) omtrent zijn woning in Calorama (Noordwijk); 

- conclusie van emeritus hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam, Prof. dr. P.H.M. van Hoesel, tevens voormalig raadslid D66:  

“schijn van belangenverstrengeling en niet-integer gedrag” van Ton van Rijnberk.  

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Aanleiding voor deze brief 

Ton van Rijnberk (D66), voormalig raadslid/wethouder van Noordwijk en thans provinciaal 

statenlid, heeft bij brief van 15 januari 2020 schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland over de woningbouw in Noordwijk. Hij heeft zich hierbij niet 

gehouden aan regels van fatsoen en een discussie op inhoud. De brief van Van Rijnberk staat 

vol leugens, onterechte beschuldigingen en bevat vooral veel modder gooien richting diverse 

burgers en (voormalige) bestuurders, waaronder ondergetekenden. Daarbij gaat hij zelfs 30 

jaar terug in het verleden. 

 

Naar aanleiding hiervan hebben wij op grond van de Wob (Wet openbaarheid bestuur) diverse 

documenten opgevraagd. Daarnaast kwam vanuit diverse bronnen ook andere belastende 

informatie over Van Rijnberk boven water.  

Daar zijn wij erg van geschrokken: deze stukken bevestigen definitief de door derden reeds 

eerder geuite vermoedens over de handel en wandel van Van Rijnberk.  

 

Onderzoek handelswijze Van Rijnberk bij bouwplan Calorama en toewijzing woning   

Al vanaf 1998 is de rol van Van Rijnberk bij het bouwplan rond het landgoed Calorama, en de 

toewijzing van één van de vijf herenhuizen aan hem zeer omstreden. De SP verweet Van 

Rijnberk hierbij zelfs belangenverstrengeling en eiste zijn aftreden. Iedereen voelde aan dat er 

iets niet klopte, maar er was geen ‘smoking gun’, geen concreet bewijs van niet integer 

handelen. Dat is op basis van de in 2020 boven water gekomen documenten nu wel het geval!  



2 
 

Daarbij zijn nu een eigen notitie van Van Rijnberk (2004) en het (volledige) rapport van 

Deloitte uit 2005 over de toewijzing van de betreffende woning aan Van Rijnberk essentiële 

nieuwe bouwstenen om nu te komen tot een compleet beeld.   

 

Alle beschikbare informatie is gedetailleerd in een uitgebreide notitie verwerkt (Bijlage 2): 

‘Overzicht van uitspraken / handelswijze van raadslid Ton van Rijnberk en overige relevante 

zaken met betrekking tot bouwplannen en toewijzing woning op Landgoed Calorama in 

Noordwijk (1985-2010)’. Hierbij zijn enige perspublicaties als bijlage gevoegd. 

 

Kort samengevat is sprake van het volgende tijdsverloop met gedragingen van Van Rijnberk:  

- 1985 t/m 1987: raadslid Van Rijnberk verzet zich hevig tegen een bouwplan van De 

Raad Bouw en loopt zelfs verontwaardigd weg uit een commissievergadering; 

- Eind 1997/begin 1998: raadslid Van Rijnberk meldt zich persoonlijk bij aannemer 

Van der Wiel Bouw voor een woning; 

- 16 februari 1998: raadslid Van Rijnberk meldt zich per brief als gegadigde bij 

aannemer Van der Wiel Bouw; 

- 18 augustus 1998: raadslid Van Rijnberk herbevestigt zijn interesse bij de aannemer; 

- 1 september 1998: na kritiek vanuit veel omwonenden, een Stichting (en ook diverse 

commissieleden) op het plan van Van der Wiel Bouw en de kap van veel bomen, 

springt raadslid Van Rijnberk (niet zijnde de woordvoerder) hiervoor tijdens de 

tweede termijn van de commissievergadering alsnog in de bres en verdedigt het plan 

van Van der Wiel Bouw: “Dit bouwplan is juist bijzonder geslaagd.” 

- 5 mei 1999: toewijzing door Van der Wiel Bouw van één van de vijf herenhuizen aan 

Van Rijnberk, die op 18 juni 1999 een koopcontract hiervoor ondertekent.  

 

 

Onderzoek Deloitte in 2005 naar Van Rijnberk 

In 2005 heeft ‘Deloitte Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies’ in opdracht van toenmalig 

burgemeester Groen een rapport opgesteld over de besluitvorming rond het bouwplan 

Calorama en de toewijzing van één van de vijf mooiste woningen aan Van Rijnberk. Ton van 

Rijnberk was op dat moment wethouder.  

 

Het door Deloitte opgestelde rapport is nooit openbaar gemaakt. Thans blijkt uit dit recent 

opgedoken rapport (Bijlage 3) dat er rond de verkoopprocedure van de bewuste 5 herenhuizen 

diverse zaken niet kloppen:  

- voor de 24 overige woningen van het project is een advertentie geplaatst in een 

plaatselijk dagblad zoals ook altijd gebruikelijk was; voor de betreffende 5 

herenhuizen blijkt dit niet te zijn gebeurd, waardoor veel andere geïnteresseerde 

Noordwijkers bij voorbaat kansloos waren; 

- de lijst met kandidaat-kopers bevat niet alle namen van degenen die zich indertijd 

hebben ingeschreven bij Van der Wiel Bouw of de makelaar; 

- de toewijzing (en verkoop) door aannemer Van der Wiel Bouw van de 5 herenhuizen 

aan o.a. Van Rijnberk heeft plaatsgevonden voordat het college van B&W hierover 

een besluit heeft kunnen nemen. 

 

Conclusie: de mooiste vijf woningen zijn toegewezen aan vrienden en kennissen van Van der 

Wiel Bouw c.q. de eigenaar van landgoed Calorama, én als enige ‘buitenstaander’ aan 

raadslid Ton van Rijnberk (D66). Hetzelfde raadslid dat zich ruim 10 jaar eerder nog hevig 

had verzet tegen een vergelijkbare bouwplan van een andere ontwikkelaar, De Raad Bouw. 

 



3 
 

Maar ook bij de onderzoeksopdracht van burgemeester Groen aan Deloitte én de inhoud van 

het onderzoeksrapport van Deloitte kunnen vraagtekens worden geplaatst: 

- cruciale feiten zijn niet allemaal op een duidelijke, correcte en volledige wijze 

verwerkt, zodat het complete beeld mistig blijft; 

- in het rapport is aangegeven dat slechts sprake is van ‘een weergave van de feitelijke 

bevindingen en geen conclusies of kwalificaties bevat over het handelen van 

betrokkenen’. Het rapport van Deloitte ging vooral over de vraag of Van Rijnberk met 

zijn achter te laten woning voldeed aan de criteria voor toewijzing. Dus niet over de 

vraag of er sprake was van (de schijn van) belangenverstrengeling.  

Mede daardoor is in 2005 door het college van B&W en de fractievoorzitters de foute 

conclusie getrokken, namelijk dat Van Rijnberk niet zou zijn bevoordeeld.  

 

Oordeel over handelwijze Van Rijnberk door (em.) Prof. dr. P.H.M. van Hoesel    

Om geen twijfel te krijgen over de vereiste objectiviteit hebben wij het oordeel gevraagd van 

een onafhankelijke deskundige op het gebied van openbaar bestuur en integriteit. Deze 

hebben wij gevonden in de persoon van emeritus hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, Prof. dr. P.H.M. van Hoesel. Hij is tevens raadslid geweest van een 

lokale afdeling van D66.   

 

In zijn notitie ‘Beoordeling gedrag Ton van Rijnberk inzake de bouwplannen rond Calorama’ 

van 27 november 2020 (Bijlage 1) trekt Prof. Van Hoesel o.a. de volgende conclusies: 

- “Dit is een duidelijk bewijs van ‘schijn van belangenverstrengeling’.”  

 

- “Het is duidelijk dat het gedrag van de heer Van Rijnberk zacht gezegd nogal 

opportunistisch is, maar in elk geval niet integer. De enige partij die hierop wees was 

de SP, en die partij blijkt achteraf gelijk te hebben.” 

 

- “Merkwaardig genoeg hebben zowel de leden van het College als de 

fractievoorzitters, die vertrouwelijk kennis hebben genomen van het rapport van 

Deloitte, daar indertijd niet de conclusie uit getrokken dat Van Rijnberk niet integer 

heeft gehandeld. Misschien heeft dit te maken met het feit dat de informatie over de 

interventie van Van Rijnberk in de Commissie Ruimtelijke Ordening op 1 september 

1998 in relatie tot die eerdere datum van februari 1998, niet in de samenvatting stond 

vermeld, misschien wilde men de kwestie achter zich laten, maar hier lijkt in elk geval 

sprake van bestuurlijke nalatigheid.” 

 

- “Het mag duidelijk zijn dat Van Rijnberk indertijd niet voldaan aan de Gemeentewet, 

waarin staat geregeld dat een raadslid niet deelneemt aan een stemming over een 

aangelegenheid die hem/haar persoonlijk aangaat. Ook de Algemene wet 

bestuursrecht staat op gespannen voet met de actieve deelname van Van Rijnberk aan 

de besluitvorming, want een bestuursorgaan dient er volgens deze wet voor te waken 

dat personen met een persoonlijk belang invloed hebben op de besluitvorming.” 

 

- “Je mag ook concluderen dat het toenmalige College van B&W, waar Van Rijnberk 

deel van uitmaakte, in 2005 onvoldoende aandacht heeft besteed aan het feit dat 

sprake was van de overduidelijke schijn van belangenverstrengeling die blijkt uit de 

data van overleg (16 februari en 18 augustus 1998) tussen de projectontwikkelaar en 

Van Rijnberk.”    
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Conclusie over handelswijze Van Rijnberk 

Van Rijnberk heeft vanaf 1998 niet integer gehandeld wat betreft het bouwplan Calorama en 

de toewijzing van één van de herenhuizen. Hierbij is in ieder geval sprake van de schijn van 

belangenverstrengeling. Hij had, nadat hij zich bij de aannemer had aangemeld als gegadigde 

voor een woning, tijdens de commissievergadering van 1 september 1998 niet mogen 

deelnemen aan de discussie en besluitvorming.  

Dit klemt te meer nu hij mordicus tegen de bouwplannen van De Raad Bouw voor Calorama 

was, maar nu hij een huis wilde van Van der Wiel Bouw in het plan Calorama gebruik maakte 

van zijn positie om vóór dit plan te zijn.  

 

Wij constateren dat toenmalig raadslid Ton van Rijnberk (D66) vrijwel tegelijkertijd in 1998 

is begonnen met het uiten van allerlei (onbewezen) beschuldigingen richting ondergetekenden 

wat betreft het alternatief voor Bronsgeest. Dit gooien met modder was ons inziens een 

afleidingsmanoeuvre van Van Rijnberk om zijn eigen dubieuze gedrag en laakbare handelen 

af te dekken.  

Wij hebben met de openbaarmaking van de jarenlang verborgen gebleven feiten én met het 

objectieve en deskundige oordeel van emeritus prof. Peter van Hoesel de waarheid rond het  

handelen van Ton van Rijnberk nu eindelijk boven water gekregen. Er is sprake van ‘niet 

integer handelen’ van Van Rijnberk en ‘de schijn van belangenverstrengeling’.  

 

Dat past geen enkele openbaar bestuurder. Zeker niet indien deze bestuurder de afgelopen 20 

jaar anderen continu zonder enig bewijs beschuldigt en belastert.  

 

De politiek, en vooral zijn eigen partij D66, dient hier de juiste conclusies te trekken!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

drs. Victor Salman                                                   Gerard Duijndam 

info@salman.nl                                                        gecede236@gmail.com  

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Beoordeling gedrag Ton van Rijnberk inzake de bouwplannen rond Calorama door 

Prof. dr. P.H.M van Hoesel d.d. 27 november 2020.  

2. Overzicht van uitspraken / handelswijze Ton van Rijnberk van raadslid Ton van 

Rijnberk en overige relevante zaken met betrekking tot bouwplannen en toewijzing 

woning op Landgoed Calorama in Noordwijk (1985-2010), d.d. 19 november 2020. 

3. ‘Rapport van bevindingen inzake Woningtoewijzing één van de vijf herenhuizen 

bouwplan Calorama’ door Deloitte Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies BV, d.d. 

12 augustus 2005. 
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Beoordeling gedrag Ton van Rijnberk inzake de bouwplannen rond Calorama 
Peter van Hoesel, emeritus-hoogleraar bestuurskunde, voormalig raadslid gemeente Jacobswoude      
27 november 2020 
 
Mij is gevraagd een onafhankelijk oordeel te geven over het handelen van de heer Ton van Rijnberk  
inzake de bouwplannen rond Calorama, en met name over het onderzoek naar de handelswijze van 
toenmalig raadslid Van Rijnberk inzake deze bouwplannen en de hem toegewezen woning in Calorama 
Noordwijk. 
 
De heer Van Rijnberk was aanvankelijk tegen bouwplannen rond Calorama, maar toen er een nieuw     
plan kwam wilde hij dat graag steunen omdat het volgens hem een veel beter plan was geworden. 
Vervolgens bleek dat Van Rijnberk zich bij de projectontwikkelaar had gemeld voor een van de     
woningen uit dat plan. 
Echter, het tijdschema zoals beschreven in het rapport van Deloitte (2005) laat zien dat Van Rijnberk     
zich al in februari 1998 bij de projectontwikkelaar had gemeld, dus ruim vóór de besluitvorming over       
dit plan. 
Dit is een duidelijk bewijs van ‘schijn van belangenverstrengeling’. Als Van Rijnberk zich pas na de 
besluitvorming in september 1998 bij de projectontwikkelaar had gemeld, zoals hij zelf heeft beweerd,  
is die schijn van belangenverstrengeling moeilijk hard te maken. 
Het is duidelijk dat het gedrag van de heer Van Rijnberk zacht gezegd nogal opportunistisch is, maar in 
elk geval niet integer. De enige partij die hierop wees was de SP, en die partij blijkt achteraf gelijk te 
hebben. 
Merkwaardig genoeg hebben zowel de leden van het College als de fractievoorzitters, die vertrouwelijk 
kennis hebben genomen van het rapport van Deloitte, daar indertijd niet de conclusie uit getrokken        
dat Van Rijnberk niet integer heeft gehandeld. Misschien heeft dit te maken met het feit dat de  
informatie over de interventie van Van Rijnberk in de Commissie Ruimtelijke Ordening op 1 september 
1998 in relatie tot die eerdere datum van februari 1998, niet in de samenvatting stond vermeld,  
misschien wilde men de kwestie achter zich laten, maar hier lijkt in elk geval sprake van bestuurlijke 
nalatigheid. 
 
Het mag duidelijk zijn dat Van Rijnberk indertijd niet heeft voldaan aan de Gemeentewet, waarin staat 
geregeld dat een raadslid niet deelneemt aan een stemming over een aangelegenheid die hem/haar 
persoonlijk aangaat. Ook de Algemene wet bestuursrecht staat op gespannen voet met de actieve 
deelname van Van Rijnberk aan de besluitvorming, want een bestuursorgaan dient er volgens deze         
wet voor te waken dat personen met een persoonlijk belang invloed hebben op de besluitvorming. 
Van Rijnberk heeft indertijd niet alleen zijn stem uitgebracht, maar uitgebreid het woord gevoerd over 
het betreffende plan. 
 
Je mag dan ook concluderen dat de heer Van Rijnberk ten onrechte actief heeft deelgenomen aan de 
vergadering van de commissie RO (d.d. 1 september 1998) waarin een doorslaggevend besluit werd 
besproken rond de bebouwing van Calorama. 
Je mag ook concluderen dat het toenmalige College van B&W, waar Van Rijnberk deel van uitmaakte,      
in 2005 onvoldoende aandacht heeft besteed aan het feit dat sprake was van de overduidelijke schijn  
van belangenverstrengeling die blijkt uit de data van overleg (16 februari en 18 augustus 1998) tussen   
de projectontwikkelaar en Van Rijnberk. 
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Overzicht van uitspraken / handelswijze van raadslid Ton van 

Rijnberk en overige relevante zaken met betrekking tot 

bouwplannen en toewijzing woning op Landgoed Calorama in 

Noordwijk (1985-2010) 
 

I Van Rijnberk en zijn standpunt over woningbouw op Calorama 
 

Landgoed Calorama 

Baron Taets van Amerongen, eigenaar van het Landgoed Calorama te Noordwijk, is tientallen 

jaren geconfronteerd geweest met vandalisme op zijn landgoed. Monumentale gebouwen en 

de natuur werden door de jeugd uit omliggende woonwijken veelvuldig vernield. De 

bestaande afscherming, een muur, hield dit niet tegen.  

De Baron wilde daarom begin jaren ’80 aan de zijde van de woonwijken een afscherming van 

het Landgoed met woningbouw.  

 

Plan De Raad Bouw 

Namens de Baron werd door de Raad Bouw in overleg met het College van B&W in 1985 een 

bouwplan ingediend voor:  

- 20 eengezinswoningen in één bouwlaag (met blinde achtergevel van 3 meter hoog) 

met een koopsom van ca. f 130.000,-- (westelijke deel langs de Gouden Regenstraat); 

- 25 sociale huurappartementen (‘wooneenheden’) voor jongeren met een huursom van 

ca. f 385,-- per maand  en 2 fasewoningen (zuidelijke deel langs De La Bassecour 

Caanstraat);  

- circa 2.000 m2 bos van het landgoed zal verloren gaan door de kap van bomen. 

 

Het plan wordt behandeld in de commissie RO d.d. 4 juni 1985. Citaat: 

 

“De heer van Rijnberk heeft grote moeite met het plan. Bij beoordeling van bouwplannen 

vindt altijd een diepgaande stedenbouwkundige beoordeling plaats en worden zware eisen 

gesteld aan bezonning en dergelijke. Dit plan ondergaat die behandeling niet. Ruimtelijke 

Ordening wordt in dit geval misbruikt. Het gaat uitsluitend om een afscherming van het 

landgoed, dat overigens ook een sociale functie dient te vervullen voor de omgeving. 
Stedenbouw is meer dan het beoordelen van een afschermende bebouwing. Er moet vooral 

rekening worden gehouden met de samenhang binnen een zeker gebied. Met die factoren 

wordt geen rekening gehouden. Het gaat hier uitsluitend om de oplossing van een probleem 

van de grondeigenaar. De heer Van Rijnberk kan akkoord gaan met de wooneenheden en de 

fasewoningen. Voor het overige ziet hij in het plan geen goede oplossing als afsluitende 

bebouwing.” 

 

Van Rijnberk is dus akkoord met het kleine zuidelijke deel; niet met het grootste westelijke 

gedeelte. De overige leden van de commissie zijn in principe wel geheel akkoord. Een en 

ander wordt vervolgens verder uitgewerkt, inclusief grondregeling en prijzen, leidend tot een 
volgende behandeling in de commissie RO d.d. 3 maart 1987. Citaten: 

 

“De heer Van Rijnberk gaat niet akkoord met het bouwplan. Ook destijds in de vergadering 

van de commissie heeft hij zich in negatieve bewoordingen uitgelaten. De filosofie achter het 

bouwplan spreekt hem niet aan en voorts acht hij het in strijd met de stedenbouwkundige 

visie die hij bij een landgoed vindt passen….” 
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“De heer Van Rijnberk is van mening dat aan eerdere toezeggingen van de commissie geen 

rechten kunnen worden ontleend. Hij stelt voor hier alsnog op terug te komen en het 

bouwplan te weigeren.” 

 

De meerderheid van de commissie is nog niet enthousiast over dit zelfde bouwplan, waarover 

in 1985 wel (in meerderheid) positief was geadviseerd. De voorzitter (Salman) spreekt daar 

zijn bevreemding over uit.  

Een tweede behandeling in de commissie RO d.d. 7 april 1987 leidt tot een positiever 

standpunt bij onder andere de PvdA. Citaten: 

 

“De heer van Rijnberk blijft bij zijn eerder in de commissie geuite mening en dus tegen het 

bouwplan. Hij is verontwaardigd over de plotselinge ommezwaai van de voorgaande leden, 

die naar zijn mening in de vorige vergadering tegen dit bouwplan waren. Hij is van mening 

dat er op geen enkele wijze verbeteringen op het bouwplan zijn aangebracht……. Hij wijst op 

de verantwoordelijkheid van de commissie en zal indien voor het bouwplan wordt gestemd, 

niet langer aan de vergadering deelnemen.” 

 

Uit het verslag blijkt verder dat de heer Van Rijnberk (D66) de vergadering verontwaardigd 

verlaat als de meerderheid positief blijkt.     

Door diverse oorzaken strandt dit bouwplan uiteindelijk. 

 

Plan Van der Wiel Bouw 

Nadat De Raad Bouw geen plan gerealiseerd krijgt, gaat Baron Taets van Amerongen in zee 

met Van der Wiel Bouw. Medio 1997 wordt door deze Noordwijkse projectontwikkelaar een 

op hoofdlijnen qua stedenbouwkundige opzet vergelijkbaar plan ingediend met 

randbebouwing, eveneens uitgaande van een afscherming van het landgoed met woningen: 

- 24 eengezinshuizen van twee bouwlagen (met blinde achtergevel van 6 meter hoog) 

met een koopsom van circa f 400.000,-- (langs de Gouden Regenstraat); 

- 5 villa’s met garage met een koopsom van circa f 730.000,-- (langs de De La 

Bassecour Caanstraat); 

- circa 4.000 m2 bos van het landgoed zal verloren gaan door de kap van bomen. 

 

Na behandeling van dit bouwplan in de (besloten) commissie Ruimtelijke Ordening van 3 

februari 1998 worden de plannen uitgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverlening bleek 

alleen mogelijk middels toepassing van diverse vrijstellingen van de bouwverordening.                                            

Zodra dit voornemen in de openbaarheid komt ontstaat veel verzet vanuit de omwonenden. 

Buurtvereniging De Kwekerij, bewoners van De La Bassecour Caanstraat en de Actiegroep 

‘Handen af van het bos van Calorama’ roepen tijdens de vergadering van de commissie RO 

d.d. 1 september 1998 de politiek op tot een heroverweging.            

 

Voorafgaand aan de eerste termijn over dit bouwplan gaat wethouder Tummers direct in op de 

kritische vragen die al vooraf door Alex Ouwehand (PvdA/GL/D66) waren ingediend. 

Namens deze fractie reageert woordvoerder Ouwehand daarop vervolgens in de eerste termijn 

met deels kritische kanttekeningen (“aanzienlijke winstmarges”, “meningsvorming over het 

plan is sterk bepaald door de informatie die de aanvrager heeft verschaft”). Ook vanuit 

andere politieke partijen komen de nodige vragen en opmerkingen.  

 

Na deze kritische eerste termijn vanuit PvdA/GL/D66 en enkele andere fracties mengt het 

raadslid Van Rijnberk (PvdA/GL/D66) zich in de tweede termijn ook onverwacht in de 

discussie. Citaat: 
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“De heer Van Rijnberk wijst op het bestuurlijke aspect van het natuurcompensatiebeginsel, 

verplichtingen zijn een nette wijze van besturen. Verder kan een dergelijk instrument veel kou 

uit de lucht halen. Daarnaast moet in dit geval worden bedacht dat sprake is van een 

bijzondere bouwopgave; er moeten woningen worden gebouwd die een bijzondere relatie 

hebben met het landgoed. De kwaliteit die nu geleverd wordt heeft in belangrijke mate 

meegewogen in de steun van De Combinatie aan het bouwplan.” 

 

In het Leidsch Dagblad van 2 september 1998 staat te lezen dat van Rijnberk verklaarde dat 

hij voorheen tegenstander was van bebouwing van het landgoed, maar recente plannen 

konden zijn goedkeuring wegdragen: “Dit bouwplan is juist bijzonder geslaagd.” 

 

Standpunt Van Rijnberk over eerste en tweede plan 

Het eerste plan van De Raad Bouw bestond vooral uit laagbouw (blinde muur van één 

bouwlaag), zeer goedkope huur- en koopwoningen waarbij slechts 2.000 m2 bos hoefde te 

worden gekapt. Van Rijnberk bevocht dit plan te vuur en te zwaard; hij stapte zelfs als 

raadslid verontwaardigd uit een commissievergadering toen bleek dat de meerderheid hiermee 

akkoord wilde gaan.  

Het tweede plan van Van der Wiel Bouw met in de kern dezelfde stedenbouwkundige opzet, 

maar met veel meer bouwmassa, dubbel zo hoge blinde achtergevels (twee lagen hoog), veel 

duurdere woningen en 2x zoveel te kappen bomen kon wel de goedkeuring van Van Rijnberk 

hebben. Sterker, raadslid Van Rijnberk sprong hiervoor tijdens de commissievergadering van 

1 september 1998 zelfs persoonlijk in de bres, na de nodige kritiek hierop van andere politici 

tijdens de eerste termijn, waaronder zijn fractiegenoot Ouwehand.  

Dit lijkt onlogisch en bevreemdde toen ook veel Noordwijkse politici.  

 

Nog opmerkelijker is dat Van Rijnberk op 4 juni 1985 akkoord gaat met de 2 fasewoningen 

en de ‘wooneenheden’, zijnde de 25 sociale huurappartementen. Dit betreft het gehele 

zuidelijke gedeelte van het plan, langs De La Bassecour Caanstraat. Zijn ‘onaanvaardbaar’ 

richt zich dus louter op de 20 eengezinswoningen in één bouwlaag (met blinde achtergevel 

van 3 meter hoog) langs de Gouden Regenstraat. Onder andere vanwege de bezonning en 

stedenbouwkundige overwegingen. 

Het zuidelijke gedeelte waarmee hij wel akkoord was, wordt in het plan van Van der Wiel 

geheel geschrapt en vervangen door 5 dure herenhuizen met garage en diepe tuin. Het 

westelijke gedeelte van het plan langs de Goudenregenstraat krijgt in het plan van Van der 

Wiel een tweede bouwlaag met eveneens een blinde achtergevel. Wat betreft bezonning en 

stedenbouwkundige overwegingen een veel slechter plan dus.    

De in 1985 door Van Rijnberk nog belangrijk geachte ‘sociale functie’ van het landgoed lijkt 

in 1998 geen enkele rol meer te spelen. Ook dat is vreemd. 

 

 

Conclusie.  

Bij het eerste plan van De Raad Bouw in 1985 mobiliseerde Van Rijnberk het verzet hiertegen 

en liep hij later verontwaardigd uit de commissievergadering. Bij het tweede plan van Van der 

Wiel springt Van Rijnberk na kritiek op dit plan hiervoor tijdens de commissievergadering 

van 1 september 1998 in de bres en komt tot de volgende conclusie: “Dit bouwplan is juist 

bijzonder geslaagd.” 
Die complete wijziging van zijn standpunt kan natuurlijk voortschrijdend inzicht zijn. Maar 

gezien de latere gang van zaken komt dit ‘voortschrijdend inzicht’ dan wel in een ander 

daglicht te staan.  
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II Van Rijnberk krijgt woning toegewezen in Calorama 
 

Toewijzing woning 

Voor de woningen langs de Gouden Regenstraat bleek veel belangstelling te zijn. Maar ook 

voor de mooiste woningen van het plan, de zogenaamde ‘Herenhuizen’: ik heb begrepen dat   

- zonder advertentie - meer dan 10 gegadigden zich hadden ingeschreven voor de 5 villa’s met 

garage en diepe achtertuin langs de De La Bassecour Caanstraat.                                                                                                         

Omdat het een particulier bouwproject betrof, mocht Van der Wiel Bouw zelf onder 

voorwaarden bepalen aan wie de woningen werden verkocht, mits deze gegadigden maar 

voldeden aan vooraf gestelde criteria: deze toewijzingscriteria voor de herenhuizen zijn door 

Van der Wiel zelf in overleg met de gemeente opgesteld.  

Van der Wiel Bouw wees medio april 1999 één van de 5 herenhuizen (villa met garage en 

achtertuin) aan raadslid Van Rijnberk toe.  

 

Beschuldigingen vanuit de SP afdeling Noordwijk 

De SP afdeling Noordwijk ageerde al vanaf medio 1998 tegen het kappen van een stuk 

bosgrond bij Landgoed Calorama, wat noodzakelijk was voor de bouw van de woningen. 

Direct na de toewijzing is Van Rijnberk onder andere door de SP afdeling Noordwijk in een 

persbericht van 19 april 1999 beticht van (de schijn van) belangenverstrengeling en het als 

raadslid behartigen van zijn eigen persoonlijke belangen. Het leidde tot een artikel op de 

voorpagina van het Noordwijks Weekblad van 20 april 1999 (zie bijlage). De SP stelde in een 

publicatie:  

 

“Dit raadslid is in onze ogen niet meer politiek betrouwbaar omdat hij zich eind juli 1998 

voor een herenhuis heeft ingeschreven en vervolgens allerlei motieven aanvoert om zijn 

ommezwaai te doen rechtvaardigen. Het blijken dus een half jaar later louter private 

belangen te zijn geweest. Nu dit bekend is, rest de heer van Rijnberk maar één stap: 

aftreden.”  

 

In het Leidsch Dagblad van 20 april 1999 is de reactie van Van Rijnberk hierop:  

“Ik heb altijd al gevonden dat de SP niet goed wijs was.”  

Overigens reageert ook projectontwikkelaar A. van der Wiel in diezelfde krant:  

“Hij heeft zich als een van de eersten aangemeld.” 

 

Zie ook de bijlage met enkele perspublicaties. 

 

Reactie Gemeenteraad / uitspraken Van Rijnberk omtrent wijziging van standpunt 

De (oppositie)fractie van PvdA/GL/D66 reageerde hierop direct tijdens de raadsvergadering 

van april 1999 en verdedigde hun partijgenoot Van Rijnberk.   

Veel leden van de toenmalige gemeenteraad, waaronder ondergetekende, hadden grote 

twijfels omtrent de handelswijze van Van Rijnberk, maar hadden geen hard bewijs van (de 

schijn van) belangenverstrengeling. Omdat de (leden van de) collegepartijen netjes wilden 

besturen, en geen beschuldigingen wilden uiten zonder bewijs, is toen op deze twijfelachtige 
gang van zaken niet verder ingegaan.  
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III Diverse informatie over belangenverstrengeling bij woning Calorama 
 

In de afgelopen (ruim) 20 jaar heb ik vanuit diverse zijden informatie ontvangen omtrent de 

handelswijze van Van Rijnberk rond zijn woning in Calorama. Tot vorig jaar te weinig om 

iets mee te kunnen doen, omdat het (schriftelijke) bewijs ontbrak.  

Pas sinds 2020 kwamen de ontbrekende puzzelstukjes boven water en weet ik meer. Na de 

publicaties in de media vanwege de schriftelijke vragen van Van Rijnberk aan Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland d.d. 15 januari 2020 ontving ik namelijk van derden een persoonlijke 

notitie van Van Rijnberk welke hij in 2004 heeft gestuurd aan enkele politieke geestverwanten 

én het complete rapport van Deloitte uit 2005 over deze kwestie. Beide stukken bevatten 

cruciale informatie waaruit aantoonbaar blijkt dat sprake is geweest van (de schijn van) 

belangenverstrengeling door Van Rijnberk rond zijn herenhuis aan de rand van Calorama.  

 

Hieronder (alsnog) gerangschikt in chronologische volgorde: 

 

- Persoonlijk gesprek met de directeur van Van der Wiel Bouw in 1999. 

- Persoonlijke notitie van Van Rijnberk aan derden van juli 2004 (in 2020 ontvangen). 

- Onderzoeksrapport van Deloitte inzake woningtoewijzing d.d. 12 augustus 2005 (in 

2020 ontvangen). 

- Brief van college van B&W aan Gemeenteraad d.d. 17 augustus 2005 met de  

conclusies van het college over het rapport van Deloitte. 

- Uitspraken Van Rijnberk tijdens de Gemeenteraad d.d. 25 november 2009. 

 

 

A. Gesprek met de directeur van Van der Wiel Bouw (1999) 

Projectontwikkelaar Ab van der Wiel heeft mij na de toewijzing aan Van Rijnberk verteld hoe 

de toewijzing van de woning aan Van Rijnberk tot stand is gekomen.  

Ton van Rijnberk meldde zich volgens Van der Wiel al voordat zijn bouwplan in de 

commissie kwam bij hem omdat hij in aanmerking wilde komen voor een herenhuis in het 

gebied Boekerslootlaan en Viverlaan, een gebied waar Van der Wiel actief was. Van der Wiel 

vertelde hem dat D66-er Barnhoorn al een huis was toegewezen in de eerste fase aan de 

Boekerslootlaan en dat een andere D66-prominent zich ook al had gemeld voor de tweede 

fase aan de Viverlaan. Van Rijnberk als derde D66-er zou teveel van het goede worden.  

Van der Wiel heeft Van Rijnberk verteld dat hij bij Calorama ook een aantal van dergelijke 

huizen wilde gaan bouwen, maar dat de eigenaar (Baron Taets van Amerongen) 

waarschijnlijk geen medewerking zou verlenen aan verkoop aan hem omdat Van Rijnberk het 

vorige plan uit de jaren ’80 van De Raad Bouw zo had tegengewerkt. Als hij zich weer zo zou 

verzetten tegen het plan, zou een toewijzing kansloos zijn. Van der Wiel vertelde dat Van 

Rijnberk zich enige tijd daarna bij hem had ingeschreven voor een van deze vijf woningen.  

 

Met deze informeel van Van der Wiel verkregen informatie kon ik niet zoveel omdat het zijn 

woord tegen het mijne zou worden.    

 
 

B. Notitie Van Rijnberk van juli 2004 (ontvangen in 2020!) 

In een uitgebreid stuk “politieke geschiedenis” van begin juli 2004 dat Van Rijnberk voor 

onder andere raadslid Rob Duijndam (Noordwijk Totaal) schreef, en dat Van Rijnberk ook 

aan diverse andere politici heeft toegestuurd, beschrijft hij zelf ook deze kwestie:   
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“Toen Piet-Jan Barnhoorn een nieuw huis kocht aan de Boekerslootlaan raakte ik ook 

geïnteresseerd in zo’n woning. Ik heb mij bij de aannemer gemeld maar de laatste woning 

was net weg. Geen nood volgens Van der Wiel, hij ging hetzelfde type aan de Viverlaan 

bouwen en waarschijnlijk ook nog een paar aan De la Bassecour Caanstraat. Wat het eerste 

gebouwd zou worden was onduidelijk. De gemeenteraad had weliswaar inmiddels alsnog een 

plan goedgekeurd voor de woningen aan de Goudenregenstraat maar er liepen nog processen 

vanuit de omgeving.”  

 

Dit is heel apart. Van Rijnberk stelt hier in zijn notitie aan zijn politieke vrienden dat hij zich 

pas bij aannemer Van der Wiel meldde voor een dergelijke woning, nadat de gemeenteraad 

akkoord was gegaan met de woningen aan de Goudenregenstraat en de De la Bassecour 

Caanstraat (= ‘plan Calorama’), dus in ieder geval na de commissievergadering RO van         

1 september 1998, waarin hij in de bres sprong voor het plan Calorama.                                            

Dit is een leugen, zoals later uit het Onderzoeksrapport van Deloitte (2005) zal blijken.  

 

Uit het citaat blijkt tevens dat Van Rijnberk hier net doet alsof hij bij de goedkeuring door de 

gemeenteraad niet of nauwelijks betrokken was, en het voor hem nieuw was dat Van der Wiel 

het door hem gewenste woningtype ook aan De La Bassecour Caanstraat (Calorama) ging 

bouwen. Ook dit klopt niet.                                                                                                     

Van Rijnberk was toen raadslid (al vanaf september 1996!), en via agendastukken voor alle 

commissies / fractieoverleg dus als één van de eersten heel goed op de hoogte van de 

bouwplannen voor Calorama die immers al in augustus 1997 aan de raads- en commissieleden 

bekend waren. Hij was als raadslid tijdens de vergadering van de Commissie RO d.d. 1 

september 1998 zelfs in de bres gesprongen voor dit plan.  

 

 

C. Onderzoeksrapport van Deloitte inzake woningtoewijzing aan Van Rijnberk d.d. 2005 

(ontvangen in 2020!) 

Pas in 2020 kreeg ik het onderzoeksrapport van Deloitte d.d. 12 augustus 2005 in handen. Dat 

maakt het beeld compleet en bevestigt de eerdere vermoedens van velen én mijn gesprek met 

projectontwikkelaar Van der Wiel. 

 

Blijkbaar gedwongen door een brief van de heer Brandjes van De Raad Bouw heeft 

burgemeester Groen in juni 2005 opdracht gegeven aan Deloitte Bijzonder Onderzoek & 

Integriteitsadvies BV om de kwestie van de toewijzing van woningen aan (dan) wethouder 

Van Rijnberk en aan zijn zoon te laten onderzoeken.  

Deloitte heeft daartoe op 12 augustus 2005 een omvangrijk rapport (33 pagina’s) uitgebracht 

over de ‘Woningtoewijzing één van de vijf herenhuizen bouwplan Calorama. Te omvangrijk 

voor de meesten om door te nemen, zeker ook omdat alle aspecten uit elkaar zijn gehaald en 

separaat worden beschreven. Hierdoor wordt een snel totaalbeeld over de betreffende kwestie 

vrijwel onmogelijk.  

 

ad Onderzoeksrapport Deloitte: Procedure woningtoewijzing (1998 en 1999) 

Uit dit rapport blijkt dat Van Rijnberk zich bij brief van 16 februari 1998 als gegadigde 

heeft gemeld bij Van der Wiel en op 18 augustus 1998 deze interesse heeft herbevestigd 

(zie pagina 14/33).   

Verder blijkt uit dit rapport dat voor de verkoop van de vijf herenhuizen geen enkele 

advertentie is geplaatst in een plaatselijk weekblad, terwijl dit voor de verkoop van de 24 

kasteelwoningen wel had plaatsgevonden. Dat verklaart ook het beperkt aantal gegadigden 

(zie pagina 15 en 16). Tevens blijkt uit het rapport dat door een ambtenaar aan de toenmalig 
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verantwoordelijk wethouder is aangegeven dat de lijst met kandidaat-kopers niet alle namen 

bevat van degenen die zich hebben ingeschreven: op de ingeleverde lijst stonden voor de vijf 

herenhuizen maar vijf gegadigden, door Van der Wiel Bouw / Makelaar Voorham 

geselecteerd en aangeleverd.  

In het rapport wordt aangegeven dat niet bekend is hoeveel gegadigden zich daadwerkelijk 

voor de vijf herenhuizen hebben aangemeld. Tevens heeft Deloitte niet vast kunnen stellen of 

aan één van de woningtoewijzingscriteria – namelijk dat de rangorde ten behoeve van de 

goedkeuring wordt bepaald door de waarde van de achter te laten woning, waarbij degene die 

de woning met de laagste waarde achterlaat de eerst gegadigde is – is voldaan.  

Zeer opmerkelijk is tot slot ook dat het college bij brief van 7 mei 1999 aan Van der Wiel stelt 

dat de verstrekte gegevens van de door Van der Wiel geselecteerde kandidaat-kopers 

onvoldoende zijn om te kunnen beoordelen of de selectie overeenkomstig de criteria heeft 

plaatsgevonden. En dat het college Van der Wiel Bouw dan ook verzoekt om de ontbrekende 

gegevens alsnog aan te leveren. 

 

Van der Wiel Bouw doet dit laatste niet, maar laat de door haar voorgestelde kandidaat-kopers 

(waaronder Van Rijnberk) vervolgens een koopcontract tekenen.  

Deloitte concludeert dan ook dat de toewijzing van de vijf herenhuizen feitelijk niet door het 

college maar door Van der Wiel Bouw heeft plaatsgevonden.  

 

Al met al geeft het bovenstaande alle aanleiding om te concluderen dat een en ander niet 

conform de gebruikelijke regels en procedures is verlopen. Zeker raadslid Van Rijnberk wist 

dit, of had dit behoren te weten. Desondanks is Van Rijnberk de overeenkomst voor de 

aankoop van zijn woning aangegaan.   

 

ad Onderzoeksrapport Deloitte: Behandeling bouwplan in commissie RO en rol van Van 

Rijnberk (1998) 

In het Deloitte-rapport wordt op pagina 28/33 verwezen naar de behandeling van het 

bouwplan in de commissievergadering RO d.d. 1 september 1998 en naar de uitspraken van 

Van Rijnberk zoals hierboven al aangegeven.  

Van Rijnberk geeft in dit rapport hieraan weer zijn eigen draai. Hij stelt doodleuk (pag 29):  

“Het woord over dit onderwerp, werd tijdens deze vergadering gevoerd door mijn 

partijgenoot Alex Ouwehand. In tweede termijn heb ik alleen de opstelling van mijn 

partijgenoot Ouwehand verwoord/herhaald.” 

 

Op grond van het vastgestelde verslag van de vergadering van 1 september 1998 concludeer 

ik dat dit feitelijk onjuist is. Het bevreemdt dat Deloitte hierover niets schrijft. 

Het is nog vreemder dat Deloitte niet constateert dat Van Rijnberk gezien zijn interventie 

tijdens de commissievergadering van 1 september 1998, terwijl hij zich in het begin van dat 

jaar (en ook nog vlak voor de betreffende commissievergadering) al had aangemeld bij 

ontwikkelaar Van der Wiel Bouw als gegadigde, zich schuldig heeft gemaakt aan de schijn 

van belangenverstrengeling.    

 

Dat Deloitte dit laatste allemaal niet doet is op grond van het volledige rapport van Deloitte 

echter geheel verklaarbaar. Er is volgens Deloitte op basis van de door burgemeester Groen 

verstrekte (beperkte) opdracht namelijk slechts sprake van een onderzoek naar de opzet van 

de toewijzingsprocedure, naar de uitvoering hiervan, en of sprake was van bevoordeling van 

Van Rijnberk. Deloitte hierover:  
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“Dit rapport vormt een weergave van de feitelijke bevindingen en bevat geen conclusies of 

kwalificaties van ons over het handelen (of nalaten) van betrokkenen….. De beoordeling van 

de bevindingen is aan de lezer van dit rapport.” 

 

Er is dus nadrukkelijk geen sprake van een integriteitsonderzoek naar het handelen van 

(toenmalig wethouder) Ton van Rijnberk. Zover wilden de collegeleden onder leiding van 

burgemeester Groen richting hun collega Van Rijnberk blijkbaar niet gaan. 

 

ad Onderzoeksrapport Deloitte: Opmerkelijke zaken in dit rapport 

Overigens is desondanks sprake van diverse andere opmerkelijke zaken rond dit rapport: 

- Er wordt in de cruciale samenvatting op pagina 5/33 door Deloitte aangegeven dat 

Van Rijnberk in de commissievergadering RO van 7 april 1987 tegen het bouwplan 

blijft, maar niet dat hij zo boos was dat hij verontwaardigd de vergadering verliet. 

Deze politiek gezien unieke actie wordt zelfs niet vermeld in het hoofdrapport bij de 

analyse van de betreffende vergadering, terwijl dit wel in het vastgestelde verslag van 

de betreffende vergadering wordt vermeld (pagina 26/33).  

- Door Deloitte is aangegeven als doelstelling 4 van het onderzoek:                           

“Het onderzoeken van de chronologie van de besluitvorming rondom het project 

Calorama in relatie tot het raadslidmaatschap van de heer Van Rijnberk.”                         

Hiermee wordt de suggestie gewekt dat het ook gaat om een integriteitsonderzoek. Uit 

de samenvatting blijkt dat hiervan feitelijk echter geen sprake is.  

- Er wordt in de cruciale samenvatting op pagina 5/33 ten aanzien van het ‘Bouwplan 

Van der Wiel Bouw BV’ gesteld dat in de vergadering van de Commissie RO d.d. 3 

februari 1998 alle leden in principe instemmen met dit bouwplan, en direct daaronder 

dat Van Rijnberk zich middels schrijven aan Van der Wiel Bouw d.d. 16 februari 1998 

heeft aangemeld als gegadigde voor één van de herenhuizen.                               

Cruciaal is echter de vergadering van de Commissie RO d.d. 1 september 2018. Deze 

wordt hier (in de samenvatting) in het geheel niet genoemd, laat staan de interventie 

welke in deze vergadering door Van Rijnberk ten faveure van het toen nog niet 

vergunde plan is gepleegd.  

- In Bijlage 1 van het rapport Deloitte, de ‘Chronologische weergave 

besluitvormingsproces’ staat een cruciale fout: in dit tijdschema staat na het blokje 

met de bewuste commissievergadering RO van 1 september 1998 over het bouwplan 

(waarin de genoemde interventie van Van Rijnberk), het blokje met de datum van 18 

augustus 1998 waarin Van Rijnberk zijn interesse herbevestigt. Dat moet in de tijdslijn 

juist andersom staan. Mogelijk zijn door deze foutieve verwisseling de lezers op het 

verkeerde been gezet.     

- In het rapport wordt aangegeven dat er voor de vijf herenhuizen tenminste zes 

gegadigden interesse hadden; aangegeven wordt dat het er meer zijn geweest. Er 

waren er meer dan tien, waaronder overigens ook toenmalig wethouder Sweers. Hij 

heeft zich toen teruggetrokken vanwege mogelijke verstrengeling van belangen.  

- Vreemd is ook dat er geen advertentie is geplaatst voor deze vijf woningen. Dat is zeer 

ongebruikelijk. Blijkbaar was alles er toen op gericht om zo weinig mogelijk 

gegadigden te krijgen zodat toegewezen kon worden aan een vooraf bekende groep 

kopers. Opvallend is dat hierover in het rapport verder geen opmerking wordt 

gemaakt.   

- Het rapport was niet geheim of vertrouwelijk; toch is het nooit openbaar gemaakt. 

 

In augustus 2005 is dit rapport van Deloitte alleen aan de fractievoorzitters verstrekt en met 

hen besproken. Het is verder niet openbaar gemaakt.  
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De fractievoorzitters hebben waarschijnlijk gezien de grote omvang van het rapport alleen de 

samenvatting bestudeerd. En die gaf geen aanleiding tot twijfels over de integriteit van Van 

Rijnberk. Dat kon op voorhand echter ook al niet, omdat Deloitte deze gezien de verstrekte 

(beperkte) opdracht ook niet mocht onderzoeken.  

Mogelijk zijn de fractievoorzitters ook door de fout in het tijdschema op het verkeerde been 

gezet. 

 

Indien zij het gehele rapport in detail hadden bestudeerd, ook de pagina’s verderop (pagina 

28) en de opmerkelijke zaken welke onbesproken bleven, was hun oordeel waarschijnlijk heel 

anders geweest.  

Het is ook mogelijk dat niemand, na alle commotie rond de rapporten van de Financiële 

Onderzoekscommissie uit 2004, zat te wachten op een nieuwe collegecrisis. 

 

 

D. Uitspraken Van Rijnberk tijdens de Gemeenteraad d.d. 25 november 2009 

Naar aanleiding van een brief van Paul Brandjes (De Raad Bouw) over diverse ‘affaires’ van 

Van Rijnberk worden tijdens de raadsvergadering van 25 november 2009 mondelinge vragen 

over de kwestie rond de toewijzing van de woning in Calorama aan Van Rijnberk gesteld. 

Van Rijnberk leest daarna als reactie een voorbereid antwoord voor wat betreft het in 2005 

door Deloitte uitgebrachte onderzoek over zijn woning:  

 

“Conclusie Deloitte: Van Rijnberk voldeed zowel aan de opgestelde toewijzingscriteria 

inzake de aankoop van één van de vijf herenhuizen, als aan de criteria bij de verkoop van de 

door hem achter te laten woning. Ons onderzoek, Deloitte dus, levert geen onderbouwing van 

de geuite beschuldigingen van de vermeende bevoordeling van Van Rijnberk bij de toewijzing 

van één van de vijf herenhuizen.”  

 

Nadere beschouwing van dit antwoord van Van Rijnberk bevestigt nogmaals dat er geen 

onderzoek is gedaan naar (de schijn van) belangenverstrengeling in deze. Dat vraagstuk blijft 

dus onopgelost.  

Maar op basis van het rapport van Deloitte kunnen hierover wel degelijk conclusies worden 

getrokken.  
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IV Conclusies inzake handelen Van Rijnberk en zijn woning 
 

Het is vreemd dat Van Rijnberk zich eerst zo sterk heeft verzet tegen het plan van De Raad 

Bouw, terwijl hij later zeer positief was en zelfs in de bres sprong voor een stedenbouwkundig 

op hoofdlijnen vergelijkbaar plan van Van der Wiel Bouw, dat op belangrijke onderdelen 

minder was qua bezonning, sociale volkshuisvestingsaspecten etc. 

Nu blijkt dat hij zich al had opgegeven als gegadigde voor dit plan, voordat hij zich zo 

positief uitsprak, is deze draai zeer dubieus en verdacht te noemen.  

 

Het gesprek dat ik met de heer Van der Wiel heb gehad over de toewijzing van de woning aan 

Van Rijnberk (zie III.A) strookt met het eerste deel van hetgeen Van Rijnberk in zijn stuk van 

juli 2004 aan Rob Duijndam en anderen heeft gemeld (zie III.B).  

Het gesprek dat ik met Van der Wiel heb gehad over de toewijzing van de woning aan Van 

Rijnberk strookt geheel met de conclusies welke uit het rapport van Deloitte van 2005 (zie 

III.C) kunnen worden getrokken. Dit leidt tot het volgende totaalbeeld: 

- Van Rijnberk heeft zich in ieder geval al vóór de eerste commissievergadering waarin 

het plan voor Calorama werd besproken, zijnde 3 februari 1998, persoonlijk gemeld 

bij de directeur van Van der Wiel Bouw. 

- Van Rijnberk heeft zich per brief van 16 februari 1998 aangemeld als gegadigde voor 

een van de vijf herenhuizen van Calorama. Op 18 augustus 1998 herbevestigt Van 

Rijnberk zijn interesse. 

- Na veel kritiek op het plan vanuit de omwonenden, de natuurvereniging en een aantal 

leden van de Commissie RO tijdens de eerste termijn van de vergadering op 1 

september 1998, mengt Van Rijnberk zich opeens in de discussie rond dit project en 

spreekt zich nadrukkelijk ten faveure hiervoor uit.  

- Van Rijnberk weerspreekt de beschuldigingen van de SP terwijl deze wel degelijk 

juist waren: hij had zich al als kandidaat-koper ingeschreven voor het plan, en ging 

zich er daarna in de commissie Ruimtelijke Ordening mee bemoeien. 

- Hij heeft in 2004 aan toenmalig raadslid Rob Duijndam en andere politici bewust 

onjuiste informatie verstrekt wat betreft het moment waarop hij zich bij Van der Wiel 

meldde. Ik herhaal het nog even:   

 

“Toen Piet-Jan Barnhoorn een nieuw huis kocht aan de Boekerslootlaan raakte ik ook 

geïnteresseerd in zo’n woning. Ik heb mij bij de aannemer gemeld maar de laatste 

woning was net weg. Geen nood volgens Van der Wiel, hij ging hetzelfde type aan de 

Viverlaan bouwen en waarschijnlijk ook nog een paar aan De la Bassecour 

Caanstraat. Wat het eerste gebouwd zou worden was onduidelijk. De gemeenteraad 

had weliswaar inmiddels alsnog een plan goedgekeurd voor de woningen aan de 

Goudenregenstraat maar er liepen nog processen vanuit de omgeving.”  

 

Hij liegt hier dus overduidelijk om zijn rol bij het plan weg te schrijven. 

 

Conclusie: Van Rijnberk wist dat hij fout was. En hij heeft er ook nog eens over gelogen. 

De SP had destijds volkomen gelijk en heeft Van Rijnberk terecht beschuldigd van (de 

schijn van) belangenverstrengeling.  

Ik kan deze conclusies nu pas trekken omdat ik het rapport van Deloitte van 2005 pas in 2020 

heb ontvangen. 

 

Noordwijk, 19 november 2020 

Drs. V.S.J.M. Salman  
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Publicaties in de media (1999)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

Bijlage 3 

 

 

 

‘Rapport van bevindingen inzake Woningtoewijzing één van de vijf herenhuizen 

bouwplan Calorama’ door Deloitte Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies BV d.d. 

12 augustus 2005. 
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