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Gemeente wint zaak tegen kunstenaar Rob Scholte
Delano Weltevreden

Den Helder Q Een opsteker voor de
gemeente Den Helder in de juridische strijd tegen kunstenaar Rob
Scholte. In hoger beroep is de gemeente in het gelijk gesteld over het
beslag op het postkantoor.
Scholte had beslag op het gebouw
gelegd, zodat het niet aan bouwbedrijf A. Tuin kon worden overgedragen. De rechter honoreerde daarna

een verzoek van de gemeente om dat
beslag op te heffen. Daar is Scholte
tegen in beroep gegaan. Die zaak
heeft hij dus verloren. ,,We zijn niet
triomfantelijk’’, zegt wethouder Michiel Wouters. ,,Helaas lopen er nog
enkele juridische procedures.’’
Advocaat Benno Friedberg vertegenwoordigt Rob Scholte. ,,Het is
natuurlijk jammer dat we deze zaak
hebben verloren, maar er is geen
man overboord. We hebben name-

lijk net de zitting gehad in de bodemprocedure en daar zijn we tevreden over.’’ De bodemrechter doet op
23 januari uitspraak. Zij buigt zich
nu over de vraag of Rob Scholte en
de gemeente overeenstemming
hadden bereikt over de verkoop van
het postkantoor waarin zijn museum was gevestigd. Zij moet bepalen
of er sprake is van ongeoorloofde
staatssteun aan Tuin bij de aankoop
van het gebouw. In de leveringsakte

stond aanvankelijk dat de gemeente
Tuin een geldlening had verstrekt
van 324.000 euro. De gemeente en
Tuin zeggen dat het bedrag wordt
betaald zodra het gebouw ontdaan
is van asbest. Enkele dagen voor de
zitting in Alkmaar heeft de gemeente de akte laten veranderen. Er staat
nu niet meer in dat het om een lening gaat. Er loopt nog een rechtszaak over de vraag of Scholte wel uit
het pand had mogen worden gezet.
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Volgende wethouder in kustdorp opgestapt

Bergen lijdt onder bestuurscrisis
Matthie Bergman

Bergen Q De coalitiepartijen in Bergen zijn nog ’in shock’ na het wegsturen dinsdagavond van wethouder Frits Westerkamp en het doorgaan van het plan De 7 Dorpelingen.
Vooralsnog schijnt echter niemand
te weten hoe het nu verder moet.
Femke Ouëndag, die aan de basis
stond van de huidige coalitie, vindt
het heel triest wat er is gebeurd, de
chaos die CDA, Kies Lokaal, D66,
PvdA en Behoorlijk Bestuur Bergen
in haar ogen hebben veroorzaakt.

Als grote voorvechtster van een
raadsbrede samenwerking moet ze
erkennen dat die ver weg is: „Er is
geen enkele bereidheid in de raad
om samen te werken en dat is diep
triest. Toch is het de enige manier
om uit deze chaos te komen. Maar
hoe het nu verder moet: ik heb geen
idee.”
De vergadering heeft volgens haar
aangetoond dat het allang niet meer
gaat om het algemeen belang: „De
grootste verliezers zijn volgens mij
dan ook de inwoners van de gemeente.” Ze constateert dat er nu

een minderheidscollege is, maar dat
GroenLinks, de VVD en Gemeentebelangen Code Oranje wel hun verantwoordelijkheid nemen en doorgaan.

Niet genoeg
Dinsdagavond constateerde wethouder Westerkamp dat hij niet
meer genoeg vertrouwen genoot, en
hield hij de eer aan zichzelf. In de
vorige collegeperiode sneuvelde de
bestuurder ook al, maar dan in gemeente Hollands Kroon. In Bergen
is hij na Michiel van den Busken de

tweede wethouder die vertrekt. Bestuurlijk ’rommelt het al jaren’.
Hans Haring van Gemeentebelangen heeft een forse kater aan de vergadering van dinsdag overgehouden, maar hij legt niet alleen de
schuld bij de oppositie: „De rol van
Frits Westerkamp was ook onder de
maat. Hij heeft de scenario’s te traag
opgesteld.”
Haring ziet nog maar een uitweg in
de chaos: „Ieder raadslid met een
’besmet’ verleden of die te lang in de
raad zit, moet vervangen worden
door nieuw bloed. In ieder geval de

vier ex-wethouders Peter van Huissteden, Cees Roem, Janina Swart en
Marcel Halff, maar ook Ineke Braak
en ik als oudgedienden. Wij hebben
te veel oud zeer uit het verleden
meegenomen. Alleen door verjonging kan de raad daar overheen
stappen.”
De Commissaris van de Koning, Johan Remkes zegt desgevraagd ’zorgen te hebben over de stabiliteit van
het gemeentebestuur’. ,,Maar het is
primair de verantwoordelijkheid
van de gemeenteraad om orde op zaken te stellen.’’

Aal glipt nu heelhuids door het gemaal
Coen van de Luytgaarden

Obdam Q ,,Nul dode aal. Dat is een
heel goed resultaat. Daar zijn we
heel blij mee’’, concludeert Rik
Beentjes opgelucht.
Beentjes is visexpert bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) dat deze week
bij het poldergemaal Obdam een
proef uitvoert met een visvriendelijke pompinstallatie.
Traditionele pompgemalen werken
als gehaktmolens. Met name paling loopt er vaak zwaar letsel op
door de klappen van ouderwetse
schoepen. Vandaar dat waterschappen en wetenschappers sinds enkele jaren experimenteren met alternatieve installaties en dat uitvoerig
in de praktijk testen.
De proef is eenvoudig van opzet.
Aan de ene kant kieperen medewerkers van het ecologisch onderzoeksbureau VisAdvies de paling
erin. Aan de andere kant vangen ze
diezelfde paling op in een strak
opgezette fuik en controleren de
glibberaars op inwendig en uitwendige kwetsuren. Zodra de buit
is binnengehaald, onderwerpen
Hendry Vis en diens collega Tristan
Dagraça de vangst aan een grondige inspectie.

Meetplank
Stuk voor stuk gaan ze op de meetplank. Hendry beoordeelt elke aal
op uitwendige kenmerken en betast ze eveneens op inwendige
blessures. Hij is aangenaam verrast
over de resultaten: ,,Wat we tot nu
toe meten, is heel hoopgevend. Tot
dusver hebben we niet één paling
aangetroffen met slagschade. Het
ontwerp van deze pomp is heel
goed en dat is zeer positief. Want
het zou toch ontzettend zonde zijn
als die paling hier vijftien tot twintig jaar leeft en dan hier roemloos
aan zijn einde komt. Dat wil je
natuurlijk niet.’’
Driehonderd vuistdikke palingen
zet het waterschap in voor dit
bijzondere experiment aan de
Obdammerdijk. Dat aal als proef-

Hendry Vis (rechts) en diens collega Tristan Dagraça van onderzoeksbureau VisAdvies controleren de paling die door het gemaal zwom.

konijn dient, is volgens Beentjes
geen toeval. ,,Als hier karper of
snoek voor de kroosreiniger arriveert, bedenkt die vis zich wel
even, en draait terug de polder in.
Maar een paling volgt zijn instinct.
Die moet en zal naar de Sargassozee om zich voort te planten en
daarna te sterven. Dat is een oergevoel en dat hou je niet tegen. Die
paling moet en zal hier door het
gemaal.’’
Zijn collega Leon Boot is vol lof

Proef van
waterschap
blijkt succesvol
over het ontwerp van de visvriendelijke pomp. ,,Dit systeem, mede
tot stand gekomen door de Techni-

sche Universiteit Eindhoven, functioneert perfect. Dat is te danken
aan de bijzondere structuur van de
schoepen in de waaier. Zeg maar de
ronddraaiende wokkel die erin zit.
Die is zo visvriendelijk uitgevoerd
dat elke paling er ongeschonden
doorheen glipt. Wij zijn het eerste
waterschap in Nederland dat met
deze pomp werkt.’’
Bijkomend voordeel van het ’type
Bosman’ zoals dit ontwerp is gedoopt, is dat deze volgens het
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waterschap betrekkelijk eenvoudig
is in te bouwen in bestaande gemalen.
Omwille van de proef trekken de
mannen van ecologisch onderzoeksbureau VisAdvies voor de
zoveelste keer een net boordevol
met paling uit de ringvaart. Voorbijgangers slaan het tafereel vol
bewondering gade. ,,Nooit geweten dat er zoveel en zulke dikke
paling in de ringvaart zwom’’, zegt
een verbaasde fietser.

