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‘Supermarktdeal’:
acht ton voor AH
TIM FIERANT

SINT ANNAPAROCHIE Acht ton voor
supermarkteigenaar Herman Was-
senaar. Daarmee werd de slepende
kwestie rond het Van Harenshuus
in Sint Annaparochie opgelost.

Dat blijkt uit de ‘supermarktdeal’ uit
2013; die tot gisteravond geheim
bleef. In de raadsvergadering be-
sloot de raad gisteravond op voor-
spraak van b. en w. de omstreden ge-
heimhouding op te heffen.

Deze krant toog meermaals naar
de rechter om de geheimhouding
opgeheven te krijgen. De eerste keer,
toen een wob-verzoek om de over-
eenkomst te openbaren door b. en
w. werd afgewezen.

De bestuursrechter bepaalde des-
tijds dat de gemeente de behande-
ling van het verzoek over moest
doen. Dat gebeurde onvoldoende,
waarop opnieuw een gang naar de
rechter volgde. Die bepaalde dat de

krant niet belanghebbend zou zijn,
waarop de Leeuwarder Courant hde
zaak bij de Raad van State aanhangig
maakte. Die bepaalde vorige maand
in een tussenuitspraak dat het Bildt
wederom beter moest uitleggen
waarom geheimhouding in deze
zaak nodig is.

De gemeente kiest nu, klemgezet
door de Raad van State, eieren voor
haar geld. Niet opnieuw uitleggen,
maar openbaar maken.

De supermarktdeal werd in 2013
gesloten tussen het Bildt, super-
markteigenaar Herman Wassenaar,
woningcorporatie Wonen Noord-
west-Friesland en Stichting Zorg-
partners Friesland, eigenaar van
zorgflat Van Harenshuus.

Met de deal werd een jarenlange
juridische strijd over de bouw van de
flat beslecht. Wassenaar vreesde
claims van toekomstige flatbewo-
ners over het laden en lossen bij zijn
winkel. De bouw van de flat lag daar-
door lange tijd stil.

De overeenkomst is inmiddels in
handen van deze krant. Er valt in te
lezen dat de partijen afspreken Her-
man Wassenaar 765.000 euro te be-
talen, op voorwaarde dat hij al zijn
juridische procedures tegen de flat
staakt. Met dat geld moet Wassenaar
een laad- en losschacht bouwen, zo-
dat de geluidsoverlast voor de flat-
bewoners beperkt blijft. De gemeen-
te, die de helft van het bedrag betaal-
de, beloofde ruimhartige planologi-
sche medewerking.

Van eventuele andere bepalingen,
waarover in het dorp wel geruchten
gingen, is dus geen sprake.

Na de tussenuitspraak de Raad
van State eind november was er
overleg tussen alle partijen. Daarin
werd geconcludeerd dat ,,er geen ar-
gumenten meer zijn om de geheim-
houding langer in stand te houden’’.
De geheimhouding was aanvanke-
lijk bedongen door Wassenaar, die
een ,,aantasting van zijn persoonlij-
ke levenssfeer’’ vreesde.


