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In mijn bezwaarbrief aan de gemeente Hellendoorn van 6 augustus 2012 betreffende de 
Kapverordening had ik een zin opgenomen over de Milieuraad die hen in het verkeerde keelgat is 
gestoken. Het betreft de zin: "de Milieuraad is slechts een verlengstuk van het gemeentebestuur". 
Daarom hebben de heren Twilhaar en Bakker als resp. voorzitter en secretaris een verzoek ingediend 
voor een gesprek. Op vrijdag 5 oktober heb ik de heren thuis op bezoek gehad. 
Ik had hen thuis uitgenodigd om ze aan de hand van een concreet voorbeeld ter plaatse te confronteren 
met één van de gevolgen van hun streven "zoveel mogelijk bomen' op de lijst te krijgen. Tevens zou 
ik graag wat meer over het doen en laten en de ideologie van de Milieuraad te weten komen. 
Zover is het niet gekomen. Hun onafhankelijkheid was in feite het enige waarover gesproken is: ze 
vormen een Stichting, hetgeen te zien is op het briefpapier en hebben een vermelding in de Gemeente-
gids. Ze beschikken over statuten. Kennelijk blijkt daaruit dat ze ONAFHANKELIJK zijn. 
Of ik maar voor een rectificatie zou zorgen en wel binnen twee weken. Op een toon die als bedreigend 
overkwam. Ik was eigenlijk blij in eigen huis te zijn. Het zegt denk ik voldoende. 

Het is me niet duidelijk geworden waaruit die onafhankelijkheid in de praktijk dan wel zou moeten 
blijken. Het bestaan van statuten betekent immers niet automatisch een garantie dat er ook naar 
gehandeld wordt. Wie bewaakt dat? Over de schrijvende pers was vooral de heer Bakker weinig 
lovend. Het lijkt me voor een stichting als de Milieuraad, een voor de hand liggend medium om 
standpunten uit te dragen, draagvlak te ontwikkelen en verantwoording af te leggen, vooral aan 
burgers. 
Met doorvragen ben ik toch wel iets te weten te komen over de Milieuraad. 
Onthutsend: om aan te mogen sluiten bij dat clubje moetje voor een ballotagecommissie 
verschijnen!!!!! Dat klinkt weinig democratisch. 
En dat bij een Stichting die gesubsidieerd wordt door de Gemeente. In verband hiermee verzoek ik de 
gemeente dan ook de subsidie voor een Milieuraad in deze vorm zo spoedig mogelijk te beëindigen. 

De aanleiding voor deze brief was de in de eerste alinea genoemde zin. Zoals ik het destijds 
geschreven heb is inderdaad niet netjes. Het gestelde is immers lastig hard te maken. De had moet 
schrijven: in mijn beleving, of: ik heb de Milieuraad ervaren als of iets in dat soort 
bewoordingen. Daarom voldoe ik aan het verzoek tot rectificatie en zal proberen dit in de toekomst te 
vermijden. 
Mondeling heb ik het al gedaan, maar op uitdrukkelijk verzoek hierbij ook schriftelijk: 

mijn verontschuldiging aan de Milieuraad. 
Uw reactie met betrekking tot het stopzetten ŷ an de subsidie, zie ik met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, ( ^ ^ ^ 

Zoals geëist zal ik een kopie zenden aan de Raad en twee naar de Milieuraad met het verzoek aan de 
heer Bakker, het IVN een exemplaar te doen toekomen. Die lijn is kort en bespaart mij een postzegel. 
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