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Geachte Griffie,
Hierbij ontvangt u de kopie van een brief die ik heden heb verzonden aan het College. Ik verzoek u
vriendelijk deze door te geleiden naar de leden van de raad.
Hoogachtend,
Ton F. van Dijk
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Aan het College van B&W Haarlem
Mr. B.B. Schneiders, voorzitter
CC. Gemeenteraad

Haarlem, 9 september 2014

Geacht College,
Hierbij reageer ik op uw Collegebrief d.d. 4 september 2014.
In deze brief maakt u melding van een mogelijke publicatie of brief met betrekking tot de
verkoop van grond aan bouwbedrijf Strukton. Ik zal hieronder de door u gestelde weergave van
de feiten weerleggen en aantonen dat u in uw Collegebrief een verkeerde voorstelling van zaken
geeft.
1. Aanleiding
Op 26 mei 2014 heb ik u als inwoner van de stad een uitgebreide rapportage gestuurd inzake de
parkeersituatie bij het nieuwbouwproject "Land in Zicht". Belangrijkste conclusies van het stuk
waren:
1. Er is sprake van een substantieel tekort van het aantal parkeerplaatsen, ten opzichte van
de in de Haarlemse Bouwverordening vastgelegde norm.
2. De gevolgde vergunningsprocedure heeft geleid tot een gebrekkige vergunning, waarin
ten onrechte staat dat er voldoende parkeerplaatsen zijn en dat er sprake is van een
positief advies van de vakafdeling parkeren.
Tijdens de bespreking afgelopen dinsdag 4 september 2014 in de Commissie Ontwikkeling heeft
de commissie geconstateerd dat er inderdaad sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen. En
ook dat de vergunning gebrekkig is. De raadscommissie heeft wethouder Cassee dringend
gevraagd om het zo ontstane "parkeerprobleem" nu met de bewoners van "Land in Zicht" op te
lossen.
2. Gesprek met de wethouder
Naar aanleiding van het rapport, beloofde wethouder Cassee tijdens een vergadering van de
plenaire raad - in mei van dit jaar - dat hij mij zou uitnodigen voor een gesprek, om het rapport te
bespreken.
Ook zegde hij toe om in een brief aan de voltallige gemeenteraad te zullen rapporteren over het
verloop van het gesprek. Daarmee was de inhoud van het gesprek per definitie openbaar. Er was
geen sprake van vertrouwelijkheid.

De rapportage over mijn gesprek met de wethouder in een brief aan de raad heeft daarna ook
daadwerkelijk plaatsgevonden. Ik ben van mening dat deze brief op een aantal punten
onjuistheden bevat en heb dat ook aan de voorzitter van het College laten weten.
Het gesprek heeft plaatsgevonden op 4 juni 2014 in de werkkamer van de heer Cassee in
aanwezigheid van een tweetal ambtenaren en het WD raadslid Van Haga. Beide ambtenaren
hebben tijdens het gesprek aantekeningen gemaakt.
Ik heb tijdens het gesprek een digitale opname gemaakt met mijn telefoon. Dit om zelf ook in
staat te zijn om achteraf een goede schriftelijke weergave van het gesprek te kunnen maken. Dit
was met name van belang, omdat ik niet wist hoe de wethouder inhoudelijk verslag zou doen van
het gesprek met mij aan de gemeenteraad.
Ik wijs er nadrukkelijk op dat het opnemen van een gesprek waarbij een betrokkene zelf
aanwezig is, maatschappelijk volkomen aanvaardbaar wordt geacht Er is bijzonder veel
jurisprudentie op dit gebied. Uw suggestie dat dit onoirbaar zou zijn, is onhoudbaar. Ook een
rechter accepteert opnames die op deze wijze tot stand zijn gekomen als wettig bewijsmiddel.
De wethouder heeft mij in het gesprek gevraagd of ik aanwezig was als burger of als (oud]
journalist Ik heb aangegeven mijn rapportage te hebben geschreven als burger en bewoner van
het nieuwbouwproject en dat ik derhalve in die hoedanigheid bij hem zat De heer Cassee was
echter volledig op de hoogte van het feit dat ik journalist ben geweest, zo blijkt uit zijn
vraagstelling. En voor mij geldt: ik kan mij niet van mijn identiteit als (oud) journalist ontdoen.
En ik zou dit ook niet willen.
3. Informatie over het zakelijk verleden van de heer Cassee
Mijn rapportage over de parkeerproblematiek en de gebrekkige vergunningen leidde tot nadere
berichtgeving in het Haarlems Dagblad. In dit artikel stond ook vermeld dat ik naast bewoner van
het project, tevens journalist ben.
Naar aanleiding hiervan ontving ik in de periode daarna verschillende emails van bezorgde
burgers. Zij wezen mij ondermeer op het feit dat er sprake was omstandigheden uit het zakelijk
verleden van de heer Cassee, die vragen oproepen over zijn bestuurlijke integriteit in het heden.
Ik ontving op deze wijze een arrest van de Hoge Raad der Nederlanden en een uitspraak van de
Ondernemingskamer. Uit dit laatste document bleek een veroordeling van de heer Cassee wegens
wanbeleid. Uit het eerste mogelijke financiële malversaties. Een bijzonder ernstige zaak voor een
wethouder belast met de portefeuille financien en vastgoed.
De aangebrachte documenten wekten derhalve mijn interesse. Als (oud) onderzoeksjournalist
begreep ik de relevantie van de informatie. Derhalve besloot ik een en ander verder uit te zoeken.
Als inwoner van Haarlem maakte ik mij zorgen over de kwestie. Ik had en heb verder geen enkel
politiek of materieel belang.
4. Vragen aan de heer Cassee
Op 14 juni 2014 heb ik de heer Cassee een uitgebreide en vertrouwelijke brief gestuurd, waarin
ik hem mijn bevindingen voorleg. Ik doe dit door het stellen van een groot aantal vragen, waarop
een antwoord met een simpel "ja of nee" volstaat.
Ik wilde daarbij volstrekt transparant over wie ik ben en wat mijn motieven zijn. Ik heb formeel
aan de heer Cassee gemeld dat ik (oud) journalist ben, niet meer als zodanig werkzaam, en dat ik
mij als burger en journalist zorgen maak over het feitencomplex. Ik heb hem verzocht de vragen
te beantwoorden.

