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‘Doorbraak voor de
hele journalistiek’
TIM FIERANT

DEN HAAG De uitspraak die de Raad
van State woensdag deed in de
WOB-zaak van deze krant tegen de
gemeente het Bildt is een belangrij-
ke doorbraak voor de journalistiek.

Dat zegt jurist en journalist Arthur
Maandag, die deze krant bijstaat in
de procedure. ,,Dit is een mooie
dag’’, reageert Maandag. ,,Tot heden
hadden overheden als gemeentes en
provincies een vrijbrief bij het op-
leggen van geheimhouding. In de
wetenschap dat journalisten het be-
sluit toch niet bij de rechter konden
aanvechten.”

In WOB-zaken kan iedere burger,
dus ook een journalist, naar de rech-
ter stappen als hij opgevraagde in-
formatie niet krijgt. Dat was tot nu
toe anders als bijvoorbeeld gemeen-
teraden besloten bepaalde stukken
geheim te houden.

Volgens eerdere jurisprudentie
van de Raad van State zouden in fei-
te alleen raadsleden dat kunnen
aanvechten. ,,Zeer zorgelijk”, aldus
Maandag. ,,Ik heb ook de indruk dat
er steeds meer geheimhoudingsbe-

‘Ik heb de indruk
dat er steeds meer
geheim wordt
gehouden’

sluiten worden genomen.” De Raad
van State kwam woensdag op dat
standpunt terug. Burgers, en dus
ook journalisten, kunnen voortaan
in dit soort kwesties toch bij de rech-
ter terecht. De gemeenteraad van
het Bildt werd opgedragen een be-
sluit van 9 oktober 2014, waarin be-
sloten werd de geheime ‘super-
marktdeal’ niet openbaar te maken,
alsnog te motiveren. Tot nu toe ont-
brak bij het besluit iedere motive-
ring over waarom het stuk geheim
moet blijven.

De ‘supermarktdeal’ is in 2013 ge-
sloten tussen supermarkteigenaar
Herman Wassenaar, de gemeente
het Bildt, woningcorporatie Noord-
west-Friesland en flateigenaar Zorg-
partners Friesland. De overeen-
komst betekende het einde van de
slepende procedures rond zorgflat

Van Harenshuus. Jarenlang regende
het over en weer rechtszaken. De
bouw lag jarenlang stil, en werd eind
2013 hervat. Eind vorig jaar werd de
flat geopend.

Deze krant stapte eind 2013 naar
de rechter toen een WOB-verzoek
om het contract alsnog te openba-
ren door b. en w. werd afgewezen. In
mei 2014 bepaalde de bestuursrech-
ter dat het Bildt het verzoek op-
nieuw moest beoordelen. Open-
baarmaking werd – zonder motive-
ring – wederom door de gemeente-
raad geweigerd. Een beroep bij
diezelfde rechter leidde tot niets
omdat de krant geen belanghebben-
de zou zijn. Daarop stapte deze krant
naar de Raad van State. Die heeft nu
de uitspraak van de rechtbank
Noord-Nederland vernietigd. Vol-
gens de hoogste bestuursrechter is
de Leeuwarder Courant wel degelijk
belanghebbende.

Nu de uitspraak van de Raad van
State er ligt, is het de tweede keer
binnen drie jaar dat een rechter het
Bildt opdraagt het huiswerk om-
trent de ‘supermarktdeal’ over te
doen. Daarvoor krijgt de gemeente-
raad twaalf weken de tijd.


