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‘Geheime supermarktdeal
het Bildt is onacceptabel’het Bil
TIM FIERANT

Naast de ruim 3 ton aan planschade,
zegde het Bildt toe dat uitbreidings-
plannen van Wassenaar in de War-
moesstraat ruim baan krijgen. Dat
zeggen ingewijden tegen deze krant.

Die toezegging van het Bildt is
saillant. Wil de supermarkt in de toe-
komst in eigen straat uitbreiden,
dan vergt dat mogelijk wijzigingen
van bestemmingsplannen. De wet
bepaalt dat die eerst ter inzage moe-
ten liggen op het gemeentehuis, zo-
dat burgers er zienswijzen over in
kunnen dienen. De gemeente dient
daar dan weer op te reageren.

In het geval van een toekomstige
uitbreiding van Wassenaar zal deze
procedure een wassen neus blijken.
Het gemeentebestuur heeft immers

SINT ANNAPAROCHIE De lang ge-
heimgehouden ‘supermarktdeal’
tussen de gemeente het Bildt en su-
permarkteigenaar Herman Wasse-
naar zet de lokale democratie bui-
tenspel.

met Wassenaar contractueel vastge-
legd dat het Bildt hem geen stro-
breed in de weg zal leggen. En ook de
gemeenteraad zal het bestemmings-
plan laten passeren, zeggen de inge-
wijden.

Volgens Hans Engels, hoogleraar
decentraal bestuur in Groningen, is
de door het Bildt gekozen construc-
tie ,,staatsrechtelijk onacceptabel’’.
Hij noemt de meewerking van de ge-
meenteraad ,,heel bedenkelijk, om-
dat deze moet staan voor transpa-
rantie en openheid naar de bevol-
king toe.’’ Volgens Engels had het
Bildt de oplossing gewoon uit moe-
ten leggen. ,,Als ze dat goed hadden
gedaan, zou de bevolking het wel be-
grijpen. En zo niet, dan is dat jam-
mer.’’

In een besloten deel van de ge-
meenteraadsvergadering van 12 juni
2013 informeerde burgemeester
Gerrit Krol de gemeenteraad dat het
langslepende conflict rond de zorg-
flat Van Harenshuus was opgelost.
Supermarkteigenaar Wassenaar
stond jarenlang lijnrecht tegenover
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De lokale
democratie
wordt buitenspel
gezet

de gemeente en Wonen Noordwest
Friesland en Zorggroep Noorder-
breedte, die de flat gaan exploiteren.

Alleen VVD’er Jaap de Haan wei-
gerde destijds ,,te tekenen bij het
kruisje’’. Toen de raad zich twee we-
ken opnieuw over de geheimhou-
ding moest buigen, stemde tegen
het in stand houden ervan. Fractie-
genoot Wiebe Postma verliet de
raadszaal en onthield zich van stem-
ming.

De rest van de raad stemde vóór
het bedekt houden van de overeen-
komst. Achter de schermen geven

meerdere raadsleden evenwel aan
ongelukkig te zijn met de destijds ge-
kozen geheimhouding. Openheid
was beter geweest, weten ze. Toch
voelen ze zich gebonden aan hun
toenmalige besluit.

Deze krant begon in 2013 een
WOB-procedure (Wet Openbaarheid
van Bestuur) om de geheime docu-
menten toch boven tafel te krijgen.
De gemeente weigerde de papieren
te overleggen, onder meer met de
motivatie dat daarmee bedrijfsgege-
vens van Wassenaar op straat zou-
den komen te liggen.

Eind mei oordeelde de bestuurs-
rechter in Groningen dat het Bildt
het verzoek opnieuw moest beoor-
delen. Daar is de gemeente nu nog
mee bezig. Ook moest de gemeente
alle proceskosten betalen, en moest
de gemeenteraad zich opnieuw over
de geheimhouding buigen.

Burgemeester Krol zegt niet te
gaan citeren uit de geheime stukken.
,,Maar wij zullen Wassenaar in de
toekomst niet anders behandelen
dan welke andere burger dan ook.’’
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