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Krant vangt bot bij
‘supermarktdeal’
TIM FIERANT
GRONINGEN De Leeuwarder Courant

heeft het hoger beroep verloren dat
het bij de bestuursrechter had ingesteld over de geheime stukken rond
de zorgflat in Sint Annaparochie.
De slepende kwestie rond de flat werd
in 2013 opgelost met een geheime
overeenkomst. Deze krant tracht die
overeenkomst openbaar te krijgen. In
het vonnis van 4 september jongstleden stelt de bestuursrechter dat de LC
geen belanghebbende is. Dat is alleen
iemand ,,wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken’’, staat er in
het vonnis. ,,Dat eiser journalist is en
zich tot taak heeft gesteld om de overheid kritisch te volgen, doet aan het
vorenoverwogene niet af.’’
Jurist Arthur Maandag, die de LC
bijstaat in de procedures, vindt het
een mager vonnis. ,,Zo wordt het gemeenten wel heel makkelijk gemaakt
van alles geheim te houden.’’ In mei
2014 stuurde een andere bestuursrechter het Bildt nog terug naar de tekentafel, omdat zij het wob-verzoek
(Wet Openbaarheid van Bestuur, red.)
ten onrechte te beperkt uitlegde. Destijds werd niet gesteld dat de LC niet
belanghebbend zou zijn. Het bevreemdt Maandag dat die belanghebbendheid nu alsnog wordt gebruikt.
Maandag krijgt bijval van wob-advocaat Roger Vleugels, die zesduizend
wob-procedures voerde. Die noemt de
uitspraak ,,klinkklare nonsens’’. Of
een ‘wobber’ belang heeft of niet
maakt voor de wob niet uit, zegt Vleugels.
,,Het algemeen belang staat aan je
kant. Of je nu tuinman of journalist

De omstreden zorgflat Van Harenshuus werd na een geheime deal met de bezwaarmaker alsnog afgebouwd. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN
bent. Het is zelfs verboden iemand te
vragen zijn belang aan te tonen.’’ Volgens Vleugels heeft de meervoudige
kamer zich er met een jantje-van-leiden vanaf gemaakt. ,,Dit mist iedere
rechtsgrond.’’
Ook Thomas Bruning, secretaris

van de Nederlandse Vereniging van
Journalisten, stelt dat een indiener
van een wob-verzoek geen belang
hoeft te hebben.
De gemeente het Bildt zegt de zaak
nu als ‘afgedaan’ te zien. De LC beraadt
zich op mogelijke vervolgstappen.

Wob-verzoek
In juni 2013 maakte het Bildt een
geheime deal met Zorgpartners Friesland, corporatie WoonFriesland en
supermarkteigenaar Herman Wassenaar. Daarmee kwam een eind aan de
slepende kwestie rond de bouw van
zorgflat het Van Harenshuus, waartegen Wassenaar al jaren bezwaar
maakte.
De bouw van de flat lag langdurig
stil. De gemeente wees het wobverzoek van deze krant af, waarna
beroep werd ingesteld bij de be-

stuursrechter. Die oordeelde in mei
2014 dat de gemeente het wobverzoek overnieuw moest doen. Dat
gebeurde volgens de LC onvoldoende,
waarna opnieuw beroep werd ingesteld. Dat beroep is nu ongegrond
verklaard. Via andere wegen werd
inmiddels duidelijk dat het Bildt drie
ton planschade aan Wassenaar betaalde. Ook kreeg hij toezeggingen dat
de gemeente eventuele toekomstige
uitbreidingsplannen voor de supermarkt niet zal dwarsbomen.

