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Betreft: reactie op burgerbrief

Geachte leden van de commissie,

Op 17 januari jl. heeft u mij om een reactie gevraagd op de burgerbrief van i van
17 december 2018 (18bb11128) waarin de gemeente wordt gewezen op het plegen van een 
mogelijk strafbaar feit indien medewerking wordt verleend aan het plan Feyenoord City.
Over de zaak van het stelen van het ontwerp, cq het plegen van plagiaat, heeft het college uw 
raad op 18 december jl. geïnformeerd met de beantwoording van de vragen die raadslid Van 
der Velden daarover heeft gesteld (18bb10988).

Kort samengevat kwam de reactie erop neer dat de gemeente geen directe rol speelt in deze 
kwestie en dat een zaak is die Feyenoord als opdrachtgever en OMA als ontwerper aangaat. 
Ook gaven we aan dat het moeilijk voorstelbaar is dat hier sprake is van verwijtbaar plagiaat. 
De gemeente wacht de verdere ontwikkelingen van een eventuele rechtszaak af.

In zijn brief geeft de heer 5 aan dat hij op 30 november 2018 aangifte heeft gedaan.
Met uitzondering van deze brief en uitlatingen in de media heeft het college hier tot op heden 
verder niets van vernomen. De heerattendeert de gemeente erop dat in verband 
met de aangifte het in behandeling nemen van een verzoek om het verlenen van een 
omgevingsvergunning of het bijdragen aan de financiering medewerking aan een strafbaar feit 
is.

Het college deelt deze mening zoals gezegd dus niet. Eind 2017 heeft de gemeentelijke
projectmanager dit ook schríftelijk aan de heer............. laten weten. Ondanks dat lijkt de
heer' zijn brief van 17 december jl. aan zijn opvattingen vast te houden.
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Blad: 2/2

Zolang er geen aanleiding is voor een andere conclusie werkt de gemeente verder mee aan 
de planontwikkeling voor Feyenoord City'zoals afgesproken in de Position Paper die uw raad 
op 11 mei 2017 heeft vastgesteid.

Ik vertrouw erop u met deze reactie voldoende geïnformeerd te hebben.

let vriendelijke groet,

mr. A.h.P. van Gils
Wethouder Ĥľļ ancien, Organisatie, Haven en Grote Projecten


