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Geachte Gemeenteraad,
Ondergetekende H. Kooyman te Dordrecht dient schriftelijk een zienswijze in op het ter inzage
gelegde (ontwerp) bestemmingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch.
1Ten aanzien van de door u, Gemeente Dordrecht, ter inzage gelegde bijlagen,
4a, Naturwaardenonderzoek
4b,Verstoringstoetsinitiatieven
4c Verstoringstoetsbestemmingsplan
het volgende, deze bovengenoemde 3 onderzoeken, 4a, 4b en 4c zijn uitgevoerd door het
Natuur Wetenschapelijk Centrum, afgekort het NWC, te Dordrecht in opdracht van de
Gemeente Dordrecht.
Navraag bij de Kamer van Koophandel leert dat er geen Natuur Wetenschappelijk Centrum
bestaat.
Het Natuur Wetenschappelijk Centrum heeft geen enkel status, en feitelijk gezien is het dus
niets.
Hoe is het mogelijk dat de Gemeente Dordrecht opdracht geeft aan een niet bestaand iets???
Volgens de website van het Natuur Wetenschappelijk Centrum melden ze zelf dat zij in 1986
zijn opgericht en dat zij medewerkers in vaste dienst hebben.
Vervolgens zijn zij nergens meer te trasseren.
Het kan niet zo zijn dat de Gemeente Dordrecht hier niets van weet, sterker dit moeten zij
weten, zeker gezien het feit dat zij met de regelmaat van de klok rapporten en onderzoeken van
het NWC gebruikt bij planvormingen.

De Gemeente Dordrecht moet zich heel goed realiseren dat waarneer men rapporten of
geschriften gebruikt waarvan men weet of waarvan men redelijke wijs van had kunnen weten
dat dit niet klopt men zich schuldig maakt aan artikel 225.1 en 225.2 van het wetboek van
strafrecht.
De gemeenteraad dient dan ook de 3 bijlagen, te weten 4a, 4b en 4c, buiten beschouwing te
laten en deze in te trekken.
In afwachting van uw reactie verblijf ik met vriendelijke groet,
H. Kooyman
Herman Kooijman
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