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Geachte heer Van Benthem,

Zoals ik u mondeling gisteren aangaf, neem ik op 26 augustus ontslag als raadslid van de gemeente
Eemnes.

De reden is dat ik bij de naderende verkiezingen geen hoge plaats op de lijst van mijn partij ambieer.
In de laatste maanden voor de wisseling van de wacht is het beter als ik een stap terug doe, zodat
kiezers kunnen kennismaken met mijn beoogde opvolger als leider van D66 Eemnes, Pascal
Defferding.

Met een korte onderbreking heb ik twaalf jaar gewerkt in de lokale politiek en het lokale bestuur.
Daarin zijn mooie successen bereikt; zo hebben we de voorkeur van Eemnessers voor een zelfstandig
voortbestaan kunnen realiseren, ondanks druk uit de provincie Noord-Holland. Ook hebben we
enige tijd een koploperpositie in kunnen nemen op het gebied van klimaatbeleid. En het Huis van
Eemnes is de mooiste bezuinigingsoperatie van het land.

Wat mij wel steeds zwaarder valt is de geringe vooruitgang die geboekt wordt in de verstoorde relatie
tussen inwoners en overheid. Er is te weinig transparantie, er wordt teveel toegedekt en te weinig
ruiterlijk toegegeven, er wordt weinig echt geluisterd naar inwoners. Het is niet vreemd dat die
inwoners steeds meer de flanken opzoeken, op splinterpartijen stemmen en het politieke midden de
rug toekeren. In zekere zin doe ik dit nu ook. De reflexen waar de Haagse bubbel zich teveel van
bedient, herken ik ook vaak in bestuurlijk Eemnes. De overheid is als een patiënt die dringend
intensieve zorg nodig heeft, maar zelf denkt dat het best goed gaat. Dat was in 2010 al zo en sindsdien
is er weinig structurele vooruitgang geboekt.

Ik kijk zeker met plezier terug op de mensen die ik heb ontmoet als raadslid en wethouder. Actief zijn
in de politiek kost tijd, maar je krijgt er veel voor terug. Daarin zijn de mensen die je leert kennen het
grootste cadeau. Ik ben iedereen die bijgedragen heeft aan een goed bestuur van deze gemeente zeer
dankbaar, of we nu vaak meningsverschillen hadden of niet.

Ik wens de gemeenteraad en uzelf als voorzitter veel succes in de komende jaren. Ze zijn cruciaal voor
Eemnes en ik hoop dat u allen de wijsheid vindt om opnieuw de opbrengst uit de dialoog met
inwoners over de toekomst van Eemnes te honoreren. Zij zeggen nu: we hebben snel een groot aantal
nieuwe huizen nodig. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger daar effectief aandacht voor zal
vragen.

Met vriendelijke groeten,

Niels Rood


