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Het Bildt liet zich in
houdgreep nemen

dagstelling

houdgreep nemen
Na jaren van rechtszaken bereikten Het Bildt en supermarkt-
eigenaar Herman Wassenaar een akkoord over de afbouw
van de omstreden zorgflat in Sint Annaparochie. De afspra-
ken bleven geheim. De stelling: het Bildt heeft zich te ge-
makkelijk door Wassenaar in de houdgreep laten ne-
men.

TIM FIERANT

De geschiedenis van de
zorgflat in Sint Annaparo-
chie is roerig. Al rond de
start van de bouw in 2006

haperde de collegevorming, omdat
de PvdA de omstreden hoogbouw
nog eens goed wilde bekijken. Tot
onvrede van trouwe pluchemaat
Werkgroep het Bildt. Uiteindelijk
gooiden de socialisten het op een ak-
koordje met het CDA.

De flat moest 36 dementerende
ouderen een huis bieden, onder de
vleugels van Zorggroep Noorder-
breedte. Bovenop de flat nog eens
zestien aanleunwoningen van Wo-
nen Noordwest Friesland.

Eind juli 2006 probeerde Herman
Wassenaar – eigenaar van naastgele-
gen Albert Heijn – de bouw via de
rechter te stoppen. Hij voorzag ge-
luidsoverlast voor toekomstige be-
woners, doordat vrachtauto’s dicht
bij de flat zouden laden en lossen. Hij
haalde bakzeil.

Vijf maanden later lukte het Was-
senaar wel bij de Raad van State, die
een bouwstop afkondigde en nieuw
geluidsonderzoek gelastte. Maan-
den later hief de Leeuwarder recht-
bank de bouwstop op, waarna de RvS
hem in juni 2007 opnieuw afkondig-
de.

In september 2007 bepaalde de
RvS dat de bouwprocedure deels op-
nieuw moest. Er volgde nog een half
dozijn rechtszaken. Vlak voor kerst
2009 vernietigde de RvS zelfs het be-
stemmingsplan.

Eind 2012 besloten de kemphanen
de kwestie ,,voor eens en voor altijd’’
op te lossen. Dat lukte juni 2013: de
flat zou worden afgebouwd. De op-
lossing bleek de bouw van een over-
dekt laad- en losgedeelte, waardoor
geluidshinder beperkt zou blijven.
Burgemeester Gerrit Krol liet weten
,,ontzettend tevreden en opgelucht’’
te zijn.

De afspraken die het Bildt en Was-
senaar maakten bleven geheim. Vol-
gens Krol op verzoek van alle partij-
en. Volgens meerdere betrokken was
het evenwel een harde eis van enkel
Wassenaar. Zorggroep en corporatie
hadden er vast niets op tegen, maar
het was Wassenaar die eiste dat de
overeenkomst bedekt zou blijven.

In het besluit om aan Wassenaar
toe te geven, speelden wanhoop en
rechtbankmoeheid ongetwijfeld
mee. Krol kreeg geen gemakkelijke
erfenis van voorganger Van der
Werff: Wassenaar bleek een taaie on-

De overeenkomst
geheim willen
houden, is
onbegrijpelijk

derhandelaar die de gemeente meer-
malen tot wanhoop dreef. Van der
Werff had de kwestie nooit zo lang
moeten laten voortduren.

Sinds de gemeenteraad de ge-
heimhouding in juni 2013 bekrach-
tigde, blijft bedekt wat precies met
Wassenaar is afgesproken. De plan-
schadebedragen die de gemeente de
laatste jaren uitkeerde, lichten een
tipje van de sluier. In 2010 betaalde
het Bildt 5000 euro (niet per se aan
deze kwestie); in 2011 en ’12 helemaal
niets. In 2013, het jaar van de witte
rook, werd er liefst 322.535 euro be-
taald. Een blind paard met rekenpro-
blemen kan vaststellen dat dit be-
drag naar Wassenaar is gegaan, die
er uitbreiding en verbouw van zijn
supermarkt van bekostigde. De aan-
houder wint, blijkbaar.

Het was een uiterste poging een
beschamend hoofdpijndossier tot
een einde te brengen. Het Bildt kocht
in een achterkamertje de belangrijk-
ste bezwaarmaker af, die streed te-
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gen een plan dat ook de Raad van
State – het hoogste rechtsorgaan van
dit land – tot twee keer toe vernietig-
de wegens ondeugdelijkheid.

Als gemeente dan ook nog eens de
overeenkomst geheim willen hou-
den, is voor een orgaan dat zich
voorstaat op openbaar bestuur een
onbegrijpelijke keuze. Je zou zomaar
kunnen gaan denken dat Noord-Ko-
rea tegenwoordig aan de Waddenzee
ligt.

Na het eerder mislukte overleg zei
Krol: ,,Het is beschamend dat het
ons niet gelukt is eruit te komen.’’

Het is veel beschamender dat het
Bildt tonnen betaalde aan een on-
dernemer en zich vervolgens tot ge-
heimhouding van de afspraken liet
dwingen. Openheid was beter ge-
weest. Had gezegd: ,,Het is opgelost,
misschien niet precies op de manier
die we wilden maar het is wel opge-
lost. En dit zijn de afspraken, kijkt u
maar.’’

Nu beklijft het beeld van een ge-
meente die meebetaalt aan de ver-
bouwing van een ondernemer, om-
dat die laatste zich vastbeet en de
langste adem had.

Naar aanleiding van een wob-ver-
zoek van deze krant buigt de ge-
meenteraad zich morgen andermaal
over geheimhouding van de afspra-
ken. Voorliggende vraag is of deze
kan worden opgeheven. Of eigenlijk:
verdienen de Bilkerts het niet ge-
woon te weten wat deze oplossing
hen gekost heeft?

De zorgflat in aanbouw in Sint Annaparochie. De bouwkundige oplevering
staat gepland voor eind oktober, begin november.
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