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College van burgemeester en wethouders 
� Bestuurlijk onvermogen 
Klacht 2 beschrijft kort de problemen zoals die rondom de zeilschool aan de 
Kralingseplas zijn ontstaan. Dit inmiddels politiek beladen dossier dient tot 
een oplossing gebracht te worden. Daarbij zal het college de regierol op zich 
moeten nemen en dwingend aan moeten geven, dus ook aan de deelgemeente, 
in welke oplossingsrichting gekoerst moet worden. 
 
 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM 
Kafkaëske toestanden Geen (eind)oordeel: Mislukte bemiddeling 
 
Toelichting: Om op deze plaats, in verkorte vorm, een correcte weergave te geven 
van de gebeurtenissen, die de zeilschool Henk van Gent in een reeks van jaren is 
overkomen, is een ondoenlijke zaak. Duidelijk moge zijn dat het de deelgemeente 
én de gemeente tot op de dag van vandaag niet gelukt is om niet alleen op 
rechtmatige wijze (de rechter heeft meerdere keren de deel(gemeente) in het 
ongelijk gesteld), doch ook op behoorlijke wijze, een oplossing voor de gerezen 
problemen te bewerkstelligen. 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. Het verweer op deze stelling kan de ombudsman 
reeds nu dichten. De gemeente zal op zeker repliceren: “Betrokkene is absoluut 
onwillig en heeft de mediation laten mislukken!” Desondanks is de ombudsman van 
mening dat een vergelijk in dit complexe dossier mogelijk moet zijn zonder dat de 
rechter er, met alle tijdsverloop en daaraan verbonden kosten, opnieuw meerdere 
keren aan te pas moet komen. Dat vereist echter wel een wil op (deel)gemeentelijk 
nivo om er uit te komen, professionaliteit (de krant van 14 maart 2007 kopt: 
“Blunder vertraagt paviljoen”) en empathie. Wellicht kan hetgeen klager de 
ombudsman op 28 februari 2007 schreef dan alsnog bewaarheid worden:”U stelt in 
uw brief “dat het de heer van Gent uiteindelijk om een flinke schadevergoeding gaat”; niets 
is minder waar! Waar het mij wel om gaat, is u bekend. Na 20 slopende jaren van strijd 
met de Rotterdamse overheid, zou ik graag nog een jaar of tien in alle rust een normaal 
geoutilleerd zeilcentrum willen exploiteren, zonder de dagelijks druk en dreiging van een 
‘zeilschooldossier’ en een onbehoorlijk handelende overheid. Zoals ik u meerdere keren 
kenbaar heb gemaakt, stel ik, ondanks alles dat ik heb moeten doormaken, minimale 
persoonlijke financiële eisen. Ik ben nog steeds bereid om de (met de gelden uit een 
schadevergoeding) herstelde accommodatie te schenken aan ‘de Gemeenschap’. U noemde 
dit in 2005 zelfs ‘een sprookje dat te mooi voor woorden zou zijn’, maar ook u zag dit 
sprookje als een haalbare en zelfs meest gewenste oplossing en u sprak uw waardering uit 
over mijn geste. Als een bodemprocedure inderdaad onvermijdelijk blijkt, zal het sprookje 
niet meer in de praktijk kunnen worden gebracht maar naar het Rijk der Fabelen verwezen 
moeten worden. Dat zou een gemiste kans en een blunder zijn voor Rotterdam, ontstaan 
door het handelen van bestuurders en instanties die bij ‘het zeilschooldossier’ betrokken 
zijn geweest.” 
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