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Raadsvragen over
geheime supermarktdeal
TIM FIERANT

Fractievoorzitter Leendert Ferwerda
komt met raadsvragen, zegt hij. Het
is hem zo langzamerhand onduide-
lijk wat er nu precies onder de gehei-
me deal valt.

De jarenlang slepende kwestie
rond zorgflat het Van Harenshuus
werd in juni 2013 opgelost. Super-
marktondernemer Herman Wasse-
naar, de gemeente het Bildt, woning-
corporatie Wonen Noordwest Fries-
land en zorggroep Noorderbreedte
sloten een deal waarvan de details
aanvankelijk geheim werden gehou-
den. De gemeenteraad ging akkoord
met die geheimhouding. Eind vorig
jaar werd duidelijk dat de gemeente

SINT ANNAPAROCHIE Dat burge-
meester Gerrit Krol zegt dat een
planschadeaanvraag deel uitmaakt
van de geheime Bildtse super-
marktdeal, bevreemdt de fractie
van de Frije Bilkerts.

onder meer drie ton aan planschade
aan Wassenaar uitkeerde.

Nu is er onduidelijkheid over of
dit bedrag wel als planschade geoor-
merkt had mogen worden. Min-
nertsgaster Cees Atema verzocht
met een wob-verzoek (wet open-
baarheid op bestuur) om de plan-
schadeaanvraag. Het college van
burgemeester en wethouders liet
hem eind januari per brief weten dat
deze aanvraag ,,niet aanwezig’’ is.

Aangezien Atema op verzoeken
om andere documenten het ant-

Planschade volgens
burgemeester
onderdeel van
geheime stukken

woord kreeg dat deze onder de ge-
heimgehouden deal vallen, conclu-
deert hij dat de planschadeaanvraag
überhaupt niet bestaat. Hij beticht
de gemeente van het betalen van
smeergeld en het ontduiken van de
belasting. Als de drie ton namelijk
geen planschade betrof maar een
schenking, concludeert Atema, dan
had er belasting over betaald moe-
ten worden.

Burgemeester Gerrit Krol laat des-
gevraagd weten dat er wel een plan-
schadeaanvraag of –berekening is,
maar dat deze onder de geheime
stukken valt. Ferwerda is speciaal
naar het gemeentehuis gegaan om
de stukken nog eens door te pluizen,
maar kon daar geen planschadeaan-
vraag in ontdekken.

Het gaat Ferwerda te ver om Krol
van leugens te betichten. ,,Er moet
een reden zijn waarom hij dit zo
zegt.’’ De Frije Bilkert hoopt met zijn
raadsvragen een vinger achter die
reden te krijgen.


