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Burgemeester Krol over de knie
van de Nationale Ombudsman

Die burger is Kees Atema, die vaker
met de gemeente overhoop ligt. Hij
stuurde begin maart een twaalf
kantjes tellende verhandeling naar
pers en gemeente. Daarin gaat hij in
op afspraken die de gemeente met
supermarktondernemer Herman
Wassenaar maakte omtrent de af-
wikkeling van de slepende kwestie
rond zorgflat Van Harenshuus. De
gemeente keerde drie ton aan plan-
schade aan Wassenaar uit.

SINT ANNAPAROCHIE Burgemeester
Gerrit Krol (het Bildt) is door de Na-
tionale Ombudsman berispt. Hij
noemde aantijgingen van een bur-
ger ,,verzinsels’’ en ,,halve waarhe-
den.’’

In zijn schrijfsel stelt Atema even-
wel dat het Bildt daarin niet de ver-
eiste procedures volgde. Hij spreekt
van een ‘schijnhandeling’ waarin de
gemeente Wassenaar smeergeld zou
hebben betaald opdat de super-
markteigenaar zou afzien van verde-
re procedures. ,,Crimineel gedrag’’,
concludeert Atema.

Tegenover de Bildtse Post noemde
Krol de aantijgingen ,,tegen smaad
en laster aan’’, ,,verzinsels’’ en ,,halve
waarheden’’. Atema, in zijn kuif ge-
pikt, toog daarop naar de Nationale
Ombudsman. Die noemt het com-
mentaar van de burgemeester nu
,,niet professioneel.’’ In een brief aan
Atema schrijft de Ombudsman: ,,Van
een burgemeester mag verwacht

worden dat hij zich in functie, zeker
ook in perscontacten, in objectieve-
re bewoordingen uitlaat, los van hoe
de onderlinge verhoudingen zijn.’’

Krol is het daarmee eens. ,,Met de
kennis van nu had ik moeten spre-
ken van vermoedens.’’ Krol stelt dat
hij destijds dacht dat hij ,,op een
voorzichtige manier’’ reageerde, ze-
ker gezien de ,,hele beledigende ter-
men’’ die Atema richting de gemeen-
te uitte. ,,Maar ik had er nog iets be-
ter over na moeten denken.’’

De Ombudsman stelt ook dat Ate-
ma geen bewijs heeft voor zijn aan-
tijgingen. Aan de brief kleven voor
Krol geen consequenties; de Om-
budsman heeft het dossier inmid-
dels gesloten.


