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’t Bildt moet huiswerk geheime
‘supermarktdeal’ weer overdoen
TIM FIERANT

DEN HAAG De gemeenteraad van het
Bildt moet motiveren waarom de
omstreden ‘supermarktdeal’ al dan
niet geheim moet blijven. Dat heeft
de Raad van State bepaald.

Volgens de Raad van State is het
raadsbesluit van 9 oktober 2014,
waarin de gemeente ook al opnieuw
over al dan niet opheffen van de ge-
heimhouding moest beslissen, on-
voldoende gemotiveerd. Binnen
twaalf weken moet de raad dat be-
sluit alsnog voldoende motiveren,
of een nieuw besluit nemen.

Het is daarmee de tweede keer in
een kleine drie jaar dat een rechter
besluit dat de gemeente het Bildt

haar huiswerk omtrent de geheime
deal moet overdoen.

De ‘supermarktdeal’ is een over-
eenkomst die in 2013 gesloten is tus-
sen supermarkteigenaar Herman
Wassenaar, de gemeente het Bildt,
woningcorporatie Noordwest-Fries-
land en zorgflateigenaar Zorgpart-
ners Friesland. Met de overeen-
komst kwam een einde aan jaren-
lang juridisch getouwtrek rond zorg-
flat Van Harenshuus. De
gemeenteraad heeft besloten de
overeenkomst geheim te houden.

Deze krant stapte naar de rechter
toen een wob-verzoek om het con-
tract alsnog te openbaren door bur-
gemeester en wethouders eind 2013
werd afgewezen. In mei 2014 bepaal-
de de bestuursrechter dat het Bildt

het wob-verzoek opnieuw moest be-
oordelen. Dat gebeurde met boven-
genoemde onvoldoende motive-
ring. Een beroepsprocedure bij die-
zelfde rechter werd niet ontvanke-
lijk verklaard, omdat de krant geen
belanghebbende zou zijn. Daarop
stapte deze krant naar de Raad van
State. Die heeft nu dat beroep ver-
nietigd. Volgens de Raad van State is
de Leeuwarder Courant wel degelijk
belanghebbende.

De uitspraak van de Raad van Sta-
te betreft een tussenuitspraak. Op
basis van een nieuwe motivering of
een nieuw besluit van de gemeente-
raad zal de Raad van State definitief
uitspraak doen. Of de geheime ‘su-
permarktdeal’ dus alsnog openbaar
wordt is nog even afwachten.


