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Gerechtshof Den Haag 

 

 

Rotterdam, 18 augustus 2014 

  

Drs. bc. Wilma Tuenter 

Louise de Colignylaan 105 

3062 HD Rotterdam 

 

Mijn kenmerk: 20140818/zeilcentrumHvG/WT 

Uw kenmerk: C/10/423074/HA ZA 13/432, d.d. 21 mei 2014 

 

Betreft: verklaring in casu gemeente Rotterdam/Gent 

 

Edelachtbare heer, vrouwe,  

 

Verrast door de uitspraak en verbijsterd na het lezen van het vonnis van 21 mei, met kenmerk 

C/10/423074/HA ZA 13/432, in casu gemeente Rotterdam/van Gent, leg ik bij deze een schriftelijke 

verklaring af als bezwaar tegen dit vonnis. Het bezwaar richt zich o.a. op de beeldvorming die door de 

gemeente wordt neergezet en naar mijn mening en een rol van importantie speelt in het vonnis.   

 

Waar ik van overtuigd ben, is dat door een verwrongen beeld neer te zetten door het achterwege laten van 

informatie en / of context, de feiten een andere weging kunnen krijgen en naar mijn mening hebben 

gekregen. In het vonnis lees ik een beeld van zowel gemeente als Henk, dat ik niet herken.  

Sterker, het beeld is omgekeerd. 

 

1. Beeld dat uit het vonnis spreekt klopt niet 

Het beeld van de gemeente: de weldoener. Het beeld van Gent: de onwillige.  

 

De weldoener. ‘Sinds 1997 gezocht naar alternatieven’ 

De onwillige. ‘Van Gent heeft alle voorstellen afgewezen’ 

 

De weldoener. ‘Inmiddels heeft de gemeente het bestemmingsplan aldus aangepast zodat van Gent kan 

blijven’ 

 

De onwillige. ‘Van Gent weigert hiervoor een privaatrechtelijke vergoeding te betalen’. (gebruik van water en 

overpad) 

 

De weldoener. 'van Gent heeft geen schade geleden a.g.v. van het verwijderen van de pontons'. De gemeente 

heeft bewust na het seizoen de eigendommen teruggehaald. Bovendien is hiervoor al een vordering betaald. 
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De onwillige.  ‘Hij beweert structureel en stelselmatig tegengewerkt en geboycot te worden en  gehinderd in 

zijn exploitatie’. 

De weldoener. ‘Tegenwerken en boycotten? In tegendeel, behulpzaam met sale en leaseback pontons, 

tijdelijke vergunning, overpad.’ ‘Van Gent is niet gehinderd in zijn exploitatie.’ 

 

De weldoener. Weliswaar een aantal keren het voornemen geuit bestuursdwang toe te passen, maar slechts 

2 keer uitgevoerd. 

 

Dit beeld staat haaks op de werkelijkheid en zal blijken uit het onderstaande. 

 

2. Relatie tot van Gent 

Ik ben sinds 1997 Henk zijn levenspartner.  

In mijn verklaring staan geen nieuwe feiten. Het zijn de feiten gezien door mijn ogen. De ogen van iemand 

die de feiten 17 jaar lang, naast Henk van het meest nabij heeft meegemaakt.  

 

Het eerste wat ter discussie zal staan is mijn objectiviteit. Mijn reactie daarop is dat niemand betrokken bij 

deze zaak objectief is en dat, dat nu juist de moeilijke taak van de rechter is. In alle objectiviteit een oordeel 

te geven.  

 

Ik zal mijn verklaring naar eer en geweten neerschrijven en ben bereid dit onder ede te herhalen en / of aan 

te vullen. 

 

3. 1995. Bij het begin, beginnen 

Mijn eerste kennismaking met Zeilschool Henk van Gent was in 

1995. Ik wilde mijn zeilcapaciteiten ontwikkelen. Ik trof een 

moderne, vooruitstrevende zeilschool aan. Op een fantastische 

locatie, prima accommodatie en vloot. Goede door Henk 

opgeleide instructeurs, instructieboekjes door Henk persoonlijk 

geschreven en wat ik bijzonder vond, de digitale 

vorderingenstaat, toen al. Mijn vergelijksmateriaal; 3 jaar zeilen in 

Friesland.  

 

4. 1997. Van de wal in de sloot? 

In 1997 verhuisde een deel van de accommodatie van de wal naar het water. De aanleiding was de 

beëindiging van de huurovereenkomst tussen de pachter van de Tuin en het Zeilcentrum. De geschiedenis 

die hieraan vooraf ging heb ik zelf niet meegemaakt maar is, naar ik begrijp van cruciaal belang voor de zaak.   

In 1987 stelde Henk vast dat de gemeente de huursituatie met de hoofdhuurder, de brouwerij, de pachter, 

De Tuin en de onderhuurder, het Zeilcentrum, niet goed had geregeld. Naar aanleiding hiervan  heeft Henk 

de gemeente gevraagd  een rechtstreekse huurrelatie tussen gemeente en Zeilcentrum te regelen.  Alle 

betrokkenen vonden dit een goed idee. De gemeente zegde toe dit in orde te brengen, maar kwam deze 

toezegging niet na. Hierdoor kon het gebeuren dat,  toen in 1992 De Tuin een nieuwe pachter kreeg  die 

geen Zeilcentrum voor zijn terras wenste, hij de huur opgezegde waardoor uiteindelijk in 1997 Henk van de 

wal in de sloot terecht kwam.  

 

Wist u dat Henk van Gent in 1976 

het concept van groepslessen v/d 

jeugd in de Optimist introduceerde 

en dat dit concept navolging vond 

bij tientallen zeilscholen en 
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Om het in gebreke blijven van de gemeente te corrigeren was de deelgemeente coöperatief en bereid een 

helpende hand te bieden. Zo geschiedde. De gemeente werkte mee aan een tijdelijke oplossing met in het 

vooruitzicht gesteld een definitieve oplossing. Zij verleende op 29 juli 1997 een tijdelijke bouwvergunning en 

recht van overpad tot augustus 2000. Zij deed een bijdrage in de verhuiskosten en hielp door het aangaan 

van een sale en leaseback constructie voor de de pontons.  

 

Voor een definitieve oplossing waar nu nog 3 jaar voor restte, werkte Henk samen met Sport & Recreatie 

aan de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie aan de overkant. Henk informeerde mij over de plannen en 

liet mij schetsen van architect de heer Abe Bonnema zien.  

 

In november 1997 gingen we samen naar Miami. Henk had zich georiënteerd op een geschikt zwaardbootje 

voor beginnende zeilers. Er was een nieuw bootje op de markt, de Escape. Het gele bootje dat niet meer weg 

te denken is van de Kralingse Plas. Hij had hiervoor een heel concept in gedachte:  een windvolgend vlot, en 

een onorthodoxe lesmethode. Hij moest dit slechts uitwerken en implementeren. Net als in 1976 uniek en 

innovatief.  

 

De schoonheid van een zeilklas (Bron:  Broos Weerspiegeld, Flip Kolet en Willem van Hest, 2009) 

Even  en ander beeld dan het negatieve beeld van de 

accommodatie die steeds maar weer benadrukt wordt in 

berichtgeving door de gemeente. 

Kralingse Plas, zondag 10 mei 2009 11.34 uur.  

Als ik aan kom rijden zie ik dat het terras van De Tuin al vol zit en 

dat het fietspad al wemelt van de joggers, rollerskaters en 

wandelaars. Het wordt lastig om een rustig plekje te vinden 

waar ik om mijn gemak kan gaan tekenen. Alle stoelen en 

bankjes zijn bezet, zo ver ik kan kijken. Gelukkig vind  ik iets 

naast een van de Plasmolens, weliswaar tussen de wilgen en het 

onkruid, maar dat is geen probleem. Terwijl ik mij aan het 

installeren ben, word ik nadrukkelijk gegroet door een heer die 

contact zoekt, maar duidelijk niet over mijn tekeningen. Ik troost 

mij met de gedachte dat ik blijkbaar nog in trek ben. Als ik ga 

tekenen zie ik de bootjes van Van Gent aan de steiger midden op 

de plas. Het ene zeiltje na het andere gaat omhoog. Rank 

gekromde mastjes. Het zijn niet meer dan fors uitgevallen 

surfplanken met een sierlijke romp van geel polyester . Midden 

op de steiger staat een volwassen man met een zwemvest. Ik 

hoor af en toe een aanwijzing over het water schallen: ‘Tegen de 

wind in aanleggen…Ja, die kant op is tegen de wind in …’ 

Zodra de bootjes weer los zijn van de steiger neemt een andere 

instructeur in een rubberboot het over. Ik kan niet horen wat zijn 

instructies zijn, maar wel zien aan het gedrag van de bootjes: ze 

gaan één voor één overstag als de rubberboot langskomt. De 

bootjes reageren als een veertje op de wind en de aanwijzingen 

van de instructeur. Het lijkt wel een dans op het water. De 

schoonheid van een zeilklas. 
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5. 1998.  Van de wal in de sloot!  

Henk schafte een vloot Escapes aan. Met een tijdelijke vergunning tot augustus 2000 en in het vooruitzicht 

de nieuwe zeilschoolaccomodatie samen met Sport & Recreatie aan de overkant, leek dit een verantwoorde 

investering. Er was geen enkele aanwijzing of indicatie van wat zich binnen afzienbare tijd zou af tekenen.   

 

Ergens  aan het einde van het voorjaar of de vroege zomer 1998 wordt Henk door de heer Reussink, toen 

directeur  van Sport & Recreatie, informeel geïnformeerd dat hun gezamenlijke plan door wethouder 

Kombrink naar de prullenbak is verwezen. Hij liet Henk stukken lezen waaruit dit bleek. Ik meen dat op basis 

van openbaarheid van bestuur deze stukken zijn opgevraagd, maar nooit zijn verkregen.  

Bij brief van wethouder Kombrink, gedateerd 30 november 1998, wordt dit  formeel bevestigd. De gemeente 

is een contract aan gegaan met projectontwikkelaar Adboma voor de ontwikkeling van een horeca en een 

zeilschool aan de overkant van de Kralingse Plas. Naast dat de 

wethouder Sport & Recreatie passeerde, legde hij hiermee het lot 

van het Zeilcentrum in handen van de projectontwikkelaar.   

Adboma kreeg carte blanche om een exploitant voor deze zeilschool 

te vinden. In het vonnis verweert de gemeente zich dat het een  

overschatting van de mogelijkheden van de gemeente is te 

veronderstellen dat de gemeente Adboma kan dwingen om een 

overeenstemming te bereiken met van Gent. Hoe zo overschatting 

van de mogelijkheden van de gemeentelijke overheid? Er is nooit 

sprake geweest van een (openbare) aanbesteding. De gemeente had 

alle beleidsvrijheid om Henk,  samen met Sport & Recreatie het plan 

uit te laten werken. Dat zou recht doen aan de situatie op basis van 

de voorgeschiedenis, een zeilschoolhouder die sinds heugenis bijna, 

verdienstelijk en naar tevredenheid van klanten en andere 

gebruikers van de Plas, zijn brood verdient met zeillessen op de 

Kralingse Plas. Desnoods had de gemeente condities kunnen 

verbinden aan het contract met Adboma. i.p.v. hem carte blanche te 

geven. Dat heeft de gemeente niet gedaan. Zij heeft gekozen om 

Adboma carte blanche te geven en daarmee heeft de gemeente 

zichzelf  en Henk - al dan niet bewust -  buiten spel gezet, terwijl 

Henk nog steeds op de schopstoel zat mede door toedoen van de gemeente. 

  

Hoe zo overschatting van de 

gemeentelijke mogelijkheden? 

Het verweer van De gemeente. 

 

Wat is er nu werkelijk gebeurd 

tussen zomer 1997 en zomer 

1998? 

 

Wat was de aanleiding voor deze 

koerswijziging?  

 

Geen transparantie. 

 

 



 verklaring Wilma Tuenter in zake vonnis Gemeente Rotterdam/Gent, 21 mei ‘14 

 

Pagina 5 van 13 
 

6. Macht 

Een strijd van een kleine Stichting zoals Het Zeilcentrum tegen de gemeente 

Rotterdam en een projectontwikkelaar die carte blanche heeft,  is op voorhand 

een ongelijke strijd. Ik vergelijk het met een amateur, lichtgewicht tegen een 

professional, zwaargewicht.  

 

Henk van Gent, die zowel de strategie, als tactiek en deels de operatie ter hand 

moet nemen, met alle disciplines die daar bij nodig zijn: acquisitie, PR, HR, 

financien, juridische aangelegenheden etc.,  tegenover één van ’s lands 

grootste gemeentes, Rotterdam met tot hun beschikking adviseurs, juristen, 

secretariaat,  PR mensen etc. en niet te vergeten bevoegdheden, 

beleidsvrijheid, macht.   

 

 

 

Ik ben lange tijd als verpleegkundige werkzaam geweest. Een belangrijk thema in mijn opleiding,  macht. Ik 

werkte o.a. in de jeugdpsychiatrie (6-12 jaar).  Ik had macht. Alleen al door mij volwassen postuur had ik 

fysieke macht over het kind. Ik had bevoegdheden die mij in staat stelden sancties op te leggen. Mijn 

ervaring en kennis gaven mij macht. Het bewustzijn van die machtspositie vraagt niet 100% zorgvuldigheid, 

maar vraagt 300% zorgvuldigheid. Dit geldt ook voor de gemeente. 

 

7. 1999, Ontwikkeling zeilschool accommodatie in handen van projectontwikkelaar Adboma, 

context 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 30 november 1998 moest Henk in gesprek met Adboma om tot planvorming te komen. De gemeente 

had in het kader van planvorming in 1997 van Sport & Recreatie en Henk notabene een 

haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door K+V. De beste kansen voor een openbare stadszeilschool 

accommodatie zat in een combinatie horeca en zeilschool. Daar wilde de projectontwikkelaar niets van 

weten. Het moest een stand alone zeilschool worden, los van de horeca. Het concept wat in de voorliggende 

jaren was ontwikkeld was van de baan. Bovendien wilde de projectontwikkelaar Henk geen invloed geven op 

het PvE van de accommodatie van de zeilschool. Henk kreeg 1 aanbod per post. Het aanbod bevatte 

minimale informatie, een huurprijs  88.000 gulden op jaarbasis en een koopprijs 1.100.000 gulden . 

Informatie op basis waarvan geen enkele ondernemer ooit een businesscase zou kunnen maken, 

noodzakelijk voor financiering. Hij moest binnen 2 weken reageren anders ging het over.  

Henk reageerde binnen de gestelde termijn. Niet met een akkoord of geen akkoord, maar met realistische, 

redelijke vragen, noodzakelijk om tot een weloverwogen oordeel te kunnen komen m.b.t. dit voorstel. 

Adboma heeft niet het fatsoen gehad te antwoorden.  En het verweer van De gemeente, die had geen 

mogelijkheden hier invloed op uit te oefenen. Een overschatting van Van Gent.  

In het vonnis is vastgelegd dat van Gent alle plannen afwijst. De onwillige Van Gent.  

Reactietermij

n Henk 2 wk. 

Antwoord Adboma. Henk 

wacht nog steeds…………… 

Adboma aanbieding 

die geen aanbieding 

was. 
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Dit was geen plan, dit was geen serieuze aanbieding. Dit is de context, anders dan uit het vonnis blijkt. 

Wat restte was procederen. Geld, tijd en energie die je maar 1 keer aan kunt wenden.  

 

8. 2000, 2001, 2002, → 

In de jaren na 1998, na de keuze van wethouder Kombrink om Adboma carte blanche te geven sloten zich 

meer en meer de gemeentelijke gelederen. Gemeente, deelgemeente, OBR, Sport & Recreatie. Ook 

raadsleden die voorheen een kritische toon hadden over o.a. deze keuze, keerden als een blad aan de boom.  

Wat was daar de oorzaak? Macht, je meerdere niet willen of kunnen afvallen? Partijpolitiek, je eigen partij 

niet afvallen? Ambitie,  je kruiwagen niet willen afvallen? Ik wil niet onvermeld laten dat er enkele 

raadsleden waren die zich consequent lieten informeren en ruggegraat toonden. Maar raadsleden komen en 

gaan. Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat niemand zijn handen aan het Zeilcentrum wilde branden. 

Tot en met deze procedure is dat het geval.  

 

 

 

De basis van waaruit samenwerking was aangegaan tussen Sport & Recreatie, een goed plan met een 

gezamenlijke visie en uitgangspunten en de (deel)gemeente die dit omarmde en bekrachtigde door de 

helpende hand te bieden in 1997, werd door de keuze van wethouder Kombrink getorpedeerd. Een 

uitputtingsslag die tot op heden voort duurt en waarbij  -als het vonnis niet wordt herzien - de gemeente zijn 

strategie geëffectueerd zal zien, met alle middelen, ook ongeoorloofde middelen, uitputten van het 

Zeilcentrum, uitputten van Henk van Gent. 

 
  

9. 2003. Doelbewust aansturen op bedrijfsbeëindiging.  Het onrechtmatig vernietigen van delen 

van het Zeilcentrum  

Het dieptepunt, voor zover je in casu over een dieptepunt kunt spreken, was het verwijderen van de pontons 

met opstallen op 11 december 2003. Als een paal boven water stond vast dat dit onwettig was. Tot en met 

op de dag van de ontruiming heeft de advocaat van Henk, De gemeente geïnformeerd, dat wat zij van plan 

waren onwettig was. De gemeente wist dat deze actie onherstelbare schade zou aanbrengen. Extra 

zorgvuldigheid is dan geboden. Ik vraag mij af wat de juristen van De gemeente hebben geadviseerd?  De 

gemeente zette door. Betrouwbare overheid! 

 

 

uitputten van Henk van Gent 

 door een eerder verstrekte vergunning te herroepen 

 door het toepassen van onrechtmatige eigenrichting 

met als doel bedrijfsbeeindiging van Van Gent 

 door het opleggen van dwangsommen 

 door te boycotten 

 door eenzijdige berichtgeving 

 

Eindeloos procederen.   

 

 

Om zich te verweren volgden circa 17 
procedures bij de algemene 
beroepscommissie, rechter en Raad 
van State.  
 
Henk won er circa 15.  
 
Tijd, geld, energie die je maar 1 keer 
aan kunt wenden 
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Ik was aanwezig op 11 december. Beangstigend. Zoveel  mensen, uitgerust met materieel. Wat via de poort 

niet lukte kwam over water. Gasleidingen werden door gesneden, riolering doorgezaagd, santiair, 

kleedhokken aan een grote kraan opgehezen en weggevoerd. Op advies van de advocaat riep Henk de politie 

in. Hij legde uit dat er een procedure liep, dat dit onwettig was. ‘Belt u met mijn advocaat.’ ‘Grijpt u 

alstublieft in!’ Het duurde voor ze kwamen en toen ze kwamen stonden ze erbij en keken ernaar.   

In onderhavig vonnis staat dat Van Gent geen schade heeft geleden a.g.v. van het verwijderen van de 

pontons.  Zij motiveert dat omdat zij de  pontons bewust na het seizoen heeft verwijderd. En bovendien, zo 

staat in het vonnis, heeft van Gent hiervoor al geld ontvangen. De weldoener, die gemeente. Met droge 

ogen durven beweren dat er geen schade is geleden? Dat vind ik lef hebben. 

Het vonnis, waarin de gemeente wordt veroordeeld voor deze daad, legt een aanbetaling voor geleden 

schade op. De werkelijke schade is nog niet in rekening gebracht. De intentie was om dit mee te nemen in de 

de door Henk zo gewenste en gezamenlijke totaal oplossing. 

 

De impact van de dag zelf, desastreus. Niet alleen de materiële schade, maar ook de emotionele schade. Het 

vertrouwen in de overheid en de politie liep op die dag een ernstige deuk op. Ook lichamelijk had het 

impact. De permanente stress en dan deze climax. Ik was ernstig bezorgd. 

 

 
 

En met welk doel? Bedrijfsbeëindiging. De pontons hebben de Kralingse Plas nooit verlaten! Ze zijn deels 

vernietigd en deels weggeven aan een zeilvereniging aan de Plas. Welke conclusie trekt u?  

Terwijl ze bij de sluis een ponton aan het vernietigen waren heeft Henk toe gekeken. Ik heb heb hem 

gevraagd niet te gaan. Vanwege zijn emotionele staat. Ik kon hem niet tegenhouden. Misschien dat er nog 

iets te redden viel. Tevergeefse hoop.  

 

Onvoorstelbaa

r 

Onherstelbaar 
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Kosten van deze ontmanteling volgens De gemeente € 40.000, natuurlijk voor rekening van Van Gent. Het 

werd gemeenschapsgeld en naar mijn stellige overtuiging kan het niet anders zijn dan dat de gemeente dit 

wist.  

 

Procedures volgden. Geld, tijd en energie die je maar 1 keer aan kunt wenden. 

 

10. 2004. Opleggen van dwangsommen, financieel uitputten 

De staat en daarmee de aanblik van de accommodatie is door de 

gemeente veroorzaakt. Dit wordt door de ombudsman erkent. 

 

Weer moest Henk een seizoen starten met een onzekere toekomst en 

tegelijkertijd procederen tegen dit onrecht dat hem was aangedaan. Dit 

keer was het bijna niet meer op te brengen, niet alleen materieel was de 

schade niet te overzien, maar emotioneel en financieel raakte Henk ook 

uitgeput.   

 

Met de moed der wanhoop probeerde Henk in de puinhoop die de 

gemeente had aangericht, enigszins orde op zaken te stellen. En rond de 

seizoensstart , 31 maart 2004 werd last onder dwangsom opgelegd. 

Volgens de gemeente was Henk bezig met bouwwerken. Hiervoor had 

Henk geen vergunning.  Op laste van een flinke dwangsom per dag 

moest hij hier onmiddelijk mee stoppen. 

 

Naast het verdedigen van de ontruiming moest Henk nu ook nog 

procederen om de dwangsom er af te krijgen. Geld, tijd en energie die je maar 1 keer aan kunt wenden. 

 

En dan verweert De gemeente zich, zo lees ik in het vonnis ‘Weliswaar een aantal keren het voornemen geuit 

bestuursdwang toe te passen, maar slechts 2 keer uitgevoerd’. De weldoener, De gemeente. 

Niet omdat de gemeente niet voornemens was de aankondiging uit te voeren, maar omdat de rechter daar 

een stokje voor stak. Dit is de werkelijke context. 

 

11. Machtsmisbruik 

11 december 2003 m.i. willens en wetens onrechtmatig, onherstelbare schade aanbrengen aan het 

zeilcentrum, de rekening van € 40.000 presenteren en vervolgens als Henk probeert binnen zijn 

mogelijkheden wat orde op zaken te stellen om het seizoen te starten een dwangsom opleggen op basis van 

het ontbreken van een vergunning. Dat is sluw, dat is list en bedrog. Berekenend, met voorbedachten rade.  

Dat is machtsmisbruik. Dat is detournement de pouvoir. Wat zegt onderhavige vonnis? Dat legt dit allemaal 

naast zich neer. Onbegrijpelijk.  

 

12. Boycotten, financieel uitputten 

In juli van 2003 ontving Henk ook nog een  brief van Sport & Recreatie  dat de samenwerking aangaande de 

Sportpas niet langer voortgezet kon worden na afloop van de contractperiode en dat terwijl het zo succesvol 

was.  Sport & Recreatie had een e-mail ontvangen van het Stadhuis met de mededeling dat de huidige 

verplichtingen netjes afgebouwd dienden te worden, maar dat er geen nieuwe verplichtingen met “Henk van 

Kafkaëske toestanden. 

 ‘Wandelaars langs de plas, die 
geconfronteerd worden met de 
janboel die ze bij de zeilschool 
Henk van Gent aantreffen, 
moeten zich realiseren dat de 
hoofdschuldige in deze zaak de 
gemeente Rotterdam is en  
dat de sleutel voor het 
opruimen van de rommel/het 
oplossen van het probleem in 
handen van de gemeente rust.  

Citaat uit jaarverslag 2006 van De 
Ombudsman  

 



 verklaring Wilma Tuenter in zake vonnis Gemeente Rotterdam/Gent, 21 mei ‘14 

 

Pagina 9 van 13 
 

Gent” mochten worden aangegaan. Enige tijd later gebeurde hetzelfde met het jeugd-vakantie-paspoort en 

later met school- en buurtzeilen. Omzetverlies. 

Geen sprake van boycotten zo verweert De gemeente zich, zo lees ik in het vonnis. Tegenwerken. 

Integendeel.  Alle voorstellen die wij hebben gedaan zijn door van Gent afgewezen. De onwillige Van Gent. 

Het vonnis gaat hier in mee. 

 

13. 1999 – 2005. Van Gent weg bestemmen 

In diezelfde periode, vanaf 1999 tot 2005 moest Henk zich ook nog verweren tegen het weg 

bestemmen van het Zeilcentrum. Ik herinner me nog (een) de reden. De oostkant van De Plas 

moest een stiltegebied worden. Nota bene De Tuin met een enorm terras, een vergunning voor 

feesten en livemuziek, een vernieuwd, verbreed fietspad, waar veel scooters gebruik van maken en 

dan een zeilschool, boten die voortgestuwd worden door de wind, weg bestemmen.  

Het enige wat Henk kon doen was procederen, geld, tijd en energie die je maar 1 keer aan kunt 

wenden.  

 

14. Voorstellen van de gemeente, context 

Wat opvalt is dat ieder voorstel eigenlijk een afgeleide is. Een andere aanleiding heeft dan oprecht het 

dossier tot een eerlijke afronding brengen. Een uitspraak van de rechter, een oordeel van de ombudsman, de 

bodemsanering van de Kralingse Plas.  Het Zeilcentrum is de hindernis die genomen moet worden.  

 

 7 juli 2009, eenzijdig voorstel wethouder Lamers, reactietijd 2 weken  

Aanleiding: deadline bodemsanering 01-01-2010 

Tijdspad van het voorstel 

a. 1-zijdig voorstel gemeente periode 25-02-’07_ 07-07-’09 doorlooptijd  minimaal 2 jr. en 3 mnd  

b. reactie van Henk van Gent periode 07-07-’09_ 21-07-'09* doorlooptijd 2 weken 

c. antwoord van de gemeente periode..- 08-’09_    doorlooptijd 4 jaar en  .. 

*midden in het hoogseizoen 

 

Op 25 februari 2007 liep ik de heer Lucas de Boer, portefeuillehouder Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, 

tegen het lijf tijdens het officiële startmoment van de sanering. Hij informeerde mij dat de gemeente een 

plan voor de zeilschool in voorbereiding had. Toen ik Henk informeerde over dit heugelijke feit nam hij 

contact op met de deelgemeente met het verzoek hierin gezamenlijk op te trekken. Met de woorden 

‘broedende kippen niet te storen’ werd Henk’s verzoek afgewezen. Ook de raad werd hierover, in deze 

woorden geïnformeerd.  

 

Pas 2 jaar en 3 maanden later, midden in het hoogseizoen, op 7 juli volgt een eenzijdig voorstel. Met het 

voorstel had wethouder Lamers voor ogen in augustus een overeenkomst te bereiken. Vandaar dat Henk 

gevraagd werd binnen 2 weken te reageren. Of dat realistisch was, daar zette Henk zijn vraagtekens bij, maar 

Henk deed alles om dit lang slepende debacle tot een goed einde te brengen. 

 

Waar denkt u dat Henk zijn energie aan besteedde? Tijd en energie die je maar 1 keer aan kunt wenden.  
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Henk heeft alles in het werk gesteld om aan deze onmogelijke termijn, in deze onmogelijke periode van 2 

weken, te voldoen. Hij moest vast stellen dat het plan onrealistisch was. Onuitvoerbaar voor een 

stadzeilschool. Zo werd er uitgegaan van een veelvoud van de toenmalige omzet en een huur die hoger lag 

dan de omzet. Zijn beoordeling, met voorstellen voorzien , heeft hij in een persoonlijk onderhoud toegelicht. 

Het betrof een visie op een Multi Purpose Zeilsportaccommodatie, een Programma van Eisen en een aantal 

begrotingsscenario’s. De betreffende documenten zijn aan de aanwezigen overlegd. Alleszins een heel 

redelijk en realistisch verhaal. Positief. Een reactie waar op doorgeborduurd kon worden. De heer Straver, 

gebiedsmanager van het OBR,  bood Henk zijn excuses aan voor het onuitvoerbare plan en gaf Henk 

complimenten voor de snelheid als voor de kwaliteit van de inhoudelijke reactie.  

Tot op heden heeft Henk geen antwoord van de gemeente gehad op zijn reactie. Op het eenzijdige voorstel, 

waar Henk na een belofte, ruim 2 jaar op moest wachten en waar hij binnen 2 weken, midden in 

hoogseizoen op moest reageren.  

Dit roept toch op zijn minst de vraag op of De gemeente wel een reactie wilde? Of was het letterlijk ‘an offer 

you can’t refuse’? De woorden waarmee het voorstel aangekondigd werd. Slechts een formaliteit, die nu 

tegen Henk gebruikt wordt. Zo lees ik in het vonnis dat sinds 1997 de gemeente (de weldoener)  gezocht 

heeft  naar alternatieven en dat Van Gent (de onwillige) alle voorstellen heeft afgewezen. De rechter laat het 

feit dat het voorstel onrealistisch en onuitvooerbaar voor een stadszeilschool was, niet meewegen in zijn 

vonnis. Weer ben ik verbaasd.    

 

Vanaf eind september heeft Henk een aantal maal contact opgenomen met de gemeente met de vraag 

wanneer hij een antwoord tegemoet kon zien. Hij attendeerde de gemeente op de urgentie i.v.m. de 

deadline van de bodemsanering op 1 januari.  

 

 11 december 2009, de heer Prinsenberg namens het OBR in casu de bodemsanering, 

reactietijd 1 week 

Aanleiding: deadline bodemsanering 01-01-2010 

Tijdspad  

a. verzoek onderhoud  vrijdag  11-12-’09 termijn uiterlijk vrijdag 18-12-‘09 

b. datum gesprek   dinsdag 15 -12-‘09 

 

Ondanks Henk zijn aandringen vanaf eind september werd pas 11 december contact opgenomen. De heer 

Prinsenberg verzocht om een onderhoud, binnen 1 week. Henk moest dit onderhoud los zien van de 

voortgang in het proces naar een totaaloplossing. Hij kon hier dan ook geen enkele melding over doen. De 

directe aanleiding en enige reden van zijn bezoek betrof een verzoek van het Hoogheemraadschap. Volgens 

planning wilden zij medio januari 2010 met het saneren en afzanden van de bodem ter plaatse van het 

Zeilcentrum beginnen. Medio januari, nog een maand te gaan met daarin de feestdagen.  

Toen er in 2008 sprake was van een aanstaande bodemsanering voorzag Henk dat de sanering ter plaatse 

van de Zeilschool een bijzonder Plan van Aanpak nodig had. Hij heeft toen direct initiatieven ontplooid 

richting Hoogheemraadschap en richting de gemeente. Ondanks zijn initiatieven kon hij niet anders dan 

afwachten, zo is hem ook te kennen gegeven. Immers hij was niet de opdrachtgever. Henk kon hooguit 

aandringen en dat heeft hij gedaan. Tot vervelens toe. Zo ervoer hij dat uit reacties als hij weer contact 

zocht. En zie hier, weer is het 5 voor 12 door toedoen van de gemeente.  

Ondanks dat Henk weer op de valreep aan de slag moest, nu met een plan van aanpak rondom de sanering, 

en ondanks dat er geen enkel resultaat te melden was over de goede voornemens van 7 juli 2009, heeft hij 
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zijn medewerking toegezegd. Henk sprak wel uit dat hij van mening was dat gemeente haar goede wil zou 

moeten onderstrepen met daden. Henk wilde een antwoord op zijn reactie op het door wethouder Lamers 

aangeboden, onuitvoerbare plan en hij wilde hier graag een bijeenkomst voor beleggen om hierover van 

gedachte te wisselen.  

Van dit onderhoud is een gespreksverslag gemaakt, voorgelegd aan de heer Prinsenberg en vastgesteld. Het 

onderhoud is er nooit gekomen.  

 

 1 februari 2010, eenzijdig voorstel wethouder Lamers, reactietijd 10 dagen 

Aanleiding: deadline bodemsanering 15-01-2010 

Tijdspad van het voorstel 

a. antwoord gemeente  periode ..-08-’09_ 01-02-’10 doorlooptijd  6 maanden 

b. reactie van Henk van Gent periode 01-02-’10 _10-02-'19 doorlooptijd 10 dagen 
 

Ruim 6 Maanden na Henk zijn uitgebreide, zorgvuldige, inhoudelijk deskundige reactie op een onrealistisch 

plan ontving Henk een ‘nieuw’ voorstel. Dit voorstel was identiek aan het voorstel van 7 juli 2009! Het 

voorstel waarvoor de heer Straver excuses had gemaakt. De heer Lucas De Boer, inmiddels voorzitter van 

Deelgemeente Kralingen Crooswijk, kwam hier tegen in het verweer , maar werd teruggefloten door het 

Stadhuis. Henk’s uitgebreide reactie was terzijde geschoven, naar de prullenbak verwezen. 

 

Weliswaar werd ook een alternatief voorgesteld. Blijven doormodderen met dezelfde accommodatie tegen 

een huurprijs van € 3.750, - per jaar en tekenen dat Henk na vijf jaar definitief zou vertrekken.  

 

Wat lees ik in het vonnis? Sinds 1997 heeft de gemeente (de weldoener)  gezocht naar alternatieven. Van 

Gent (de onwillige) heeft alle voorstellen afgewezen. De context van die voorstellen die schets ik hiervoor. 

De rechter laat dit niet meewegen in zijn vonnis. Sterker, er wordt door de gemeente ontkend dat in het 

alternatief wordt gesproken over vertrek van Henk van Gent na 5 jaar. De rechter neemt dit over. 

Verbijstering. 

 

 28 september 2010: 1-zijdig voorstel  wethouder Karakus, reactietijd 3 dagen 

aanleiding: bodemsanering 

Op 28 september 2010 volgde het laatste voorstel van wethouder Karakus.  Reactietijd 3 dagen. Een voorstel 

van dezelfde orde als de hierboven geschetste voorstellen. Henk kon hier niet positief op reageren. Een 

maand later volgde de totaal onnodige bestuursdwang voor de bodemsanering. Sinds 2008 werkt Henk hier 

volledig aan mee.  

 

15. Innoveren 

Wat de outsider, die alleen maar oordeelt en reageert op de ‘de janboel’, het aanzien van de accommodatie, 

niet weet is dat, ondanks de continue bedreiging van De gemeente, het continue moeten verweren, geen 

financieringsmogelijkheden vanwege de situatie en de minimale eigen resource, Henk bleef innoveren in zijn 

corebusiness. In zijn vloot, de aanwending van zijn vloot en het ontwikkelen van nieuwe, verbeterde  

lesmethodieken, nieuwe doelgroepen. Ongeëvenaard.  
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1. windvolgend 
instructievlot

2. opletten

3. Samen droog oefenen

4. voordoen

5. Zelf zeilen

SAIL TRY-OUT

Escape:
Stabiel
Sterk
Makkelijk reefbaar

Sail try-out:
Instructievlot
Instructiemethode
Escape

 
 

De mast en het zeil, Henk 
van Gent ontwerp

De combinatie boot, met unieke tuigage, 

maakt de Tirion, Tirion Multi Purpose

De Tirion Gezellig met z’n allen 
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16. Reputatie 

Rest mij nog te melden de impact, de reputatieschade als gevolg van de beeldvorming door ongewenste 

publiciteit als gevolg van dit dossier en als gevolg van het verval van de accommodatie.  

 

Henk verdient bewondering, de wijze waarop hij steeds het hoofd boven water heeft gehouden. Het fatsoen 

dat hij steeds heeft bewaard. De zorgvuldigheid waarmee hij steeds weer voorstellen bestudeerde, de 

redelijkheid van zijn reactie op deze eenzijdige, onmogelijke  voorstellen, zijn tegenvoorstellen.  Dat verdient 

respect.  Maar dat beeld bestaat alleen bij insiders. Niet bij de toevallige passanten, niet bij potentiele 

klanten. Henk zijn goede naam en reputatie als autoriteit op het gebied van zeilsport en van zijn zeilcentrum 

zijn ernstig aangetast.  

 

17. Tot slot 

Jarenlang van verweren en procederen, jarenlang een seizoenstart met een onzekere toekomst,  jarenlang 

de dreiging van bedrijfsbeëindiging, van dwangsommen. Steeds weer afwachten en wachten op eenzijdige 

en onrealistische plannen, oneigenlijke ultimata. Negatieve publiciteit. Oordelen van de omgeving.Onbegrip 

van de omgeving. Je kapot werken voor niets.  Henk heeft schade geleden. Niet alleen materieel en 

financieel, maar ook fysiek, emotioneel en relationeel.  Het enige wat nodig is om dat te begrijpen is inleving 

en gezond verstand. Het materialiseren daarvan, daarvan ken ik de spelregels niet. Dat laat ik aan 

deskundigen over. Hoe kon het tot dit vonnis komen, vraag ik mij af?  

 

Er was bij de gemeente geen wens om er uit te komen, er is geen wens om er uit te komen, nu niet en nooit 

niet. Ze hadden alleen geen rekening gehouden met de lange adem van Henk. Mede dankzij steun van een 

heel trouw groepje mensen om hem heen. Dat is naar mijn persoonlijk observatie de werkelijkheid.  

 

U begrijpt dat ik verbijsterd ben over het vonnis. Dat ik dit vonnis, gegeven alles  wat ik hierboven heb 

geschetst , onbegrijpenlijk en onacceptabel vind. Dit is mijn bezwaar, mijn persoonlijk pleidooi, mijn grief. 

Ik moet er op vertrouwen dat het gerechtshof recht zal spreken in deze geschiedenis. Ik wens u wijsheid.   

 

Hoogachtend  

 

 

 

Wilma Tuenter 
 
Louise de Colignylaan 105 
3062 HD Rotterdam 


