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Bekijk op de kaart

AMSTERDAM - Vier rechters worden komende week woensdag en donderdag als
getuige gehoord over de vervanging van drie Haarlemse rechters in een procedure van
projectontwikkelaar Chipshol tegen Schiphol.
Chipshol meent dat de wissel vlak voor de uitspraak voor het bedrijf
erg nadelig heeft uitgepakt.
De zaak draaide om een conflict over de bebouwing van het
Groenenbergterrein in de omgeving van Schiphol.

Foto: ANP

De drie Haarlemse rechters veroordeelden Schiphol in 2005 tot het betalen van een
schadevergoeding aan Chipshol. Toen de rechters in 2007 de hoogte van de vergoeding
zouden bepalen, werden zij vervangen door nieuwe rechters.
Schadevergoeding
In 2008 veroordeelden de nieuwe rechters Schiphol tot een schadevergoeding van 16 miljoen
euro, omdat Chipshol door een bouwverbod haar bouwplannen vlakbij de luchthaven niet kon
realiseren. Chipshol wilde bedrijfspanden en kantoorgebouwen op het Groenenbergterrein
zetten.
Schiphol vreesde voor de vliegveiligheid als de plannen zouden doorgaan en vroeg de
staatssecretaris van Verkeer de bouwmogelijkheden te beperken. Die legde toen een
bouwverbod op.
Chipshol stelde door het verbod schade te hebben geleden en vorderde bij de rechtbank een
schadeloosstelling van 97,2 miljoen euro. De uitspraak was een tegenvaller voor het bedrijf.
Achter de schermen
Chipshol wil weten wat zich achter de schermen heeft afgespeeld bij de rechtbank in Haarlem.
Een van de te horen getuigen is de president van de rechtbank in Den Haag, Frits Bakker, die
woensdag aan de tand wordt gevoeld.
Bakker was tijdens de vervanging president van de rechtbank in Haarlem. Volgens Chipshol
heeft Bakker nooit een aanvaardbare verklaring voor de vervanging gegeven. Het bedrijf
gelooft niet dat het ''een gangbare roulatie" betrof, zoals Bakker zou hebben gezegd.
Ook rechter Nol Monster, die tot het vervangen rechterstrio behoorde, zijn opvolger Douwe
Ruitinga en sectorvoorzitter M. Smit worden gehoord.
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Vervroegd pensioen
Eerder dit jaar en eind vorig jaar werden al enkele (voormalige) rechters gehoord over een
zaak van Chipshol - om grond rond Schiphol - die werd behandeld door voormalig rechter
Hans Westenberg.
De projectontwikkelaar stelt door een uitspraak van Westenberg in de jaren negentig veel
grond en geld te zijn kwijtgeraakt.
Westenberg is inmiddels met vervroegd pensioen. Een andere voormalige rechter, NMatopman Pieter Kalbfleisch, ging in april naar aanleiding van de zaak voor onbepaalde tijd met
verlof.

Eerdere berichten
Vandaag
• 'Borstendokter' definitief uit beroep gezet
• Rechters gehoord over wissel Chipshol-zaak
• Van Gogh Museum gaat zes maanden dicht
• Volgende week zonkracht 8 verwacht
• 'Mars der Beschaving' begonnen op Oerol
• Python op straat in Eindhoven gevangen
• 'Patrick van der Eem opgepakt op A12'
• Wildwesttaferelen bij achtervolging Utrecht
• Rotterdamse kunstopleiding Codarts onder vuur
• Afghaanse zusjes mogen blijven
• Drie gewonden door brand Urmond
• Man dreigt met gasexplosie in woning
• Passerende auto geraakt door politiekogel
Gisteren
• Politie maakt eind aan ontvoering in Hoensbroek
• Verdacht voorwerp in Alkmaar tot ontploffing gebracht
• Pakketjes met drugs in internationale trein Arnhem
• Arrestaties bij politieactie in Den Haag
• Dieven stelen kilometers koperdraad
• Gebrek weerbaarheid kost politie kapitaal
• Agenten meden onwerkbaar ict-systeem
• Hof wil vrijwillig PBC-onderzoek Sietske H.
• Ov-bedrijven naar rechter om staking
• Voogdij baby van 12-jarige toegewezen aan Jeugdzorg
• Verdachte moord Sneek uitgeleverd
• Verdachte in zedenzaak Zandvoort van school gehaald
• OM verheugd met vrijspraak Wilders
• Slachtoffer schietpartij bekende van politie
• Minderheden na uitspraak naar mensenrechtencomité VN
• Algehele vrijspraak voor Wilders
• Spitsstroken Noord-Holland tijdelijk dicht
• Rechtbank velt oordeel in zaak Geert Wilders
• Waarschuwingsschoten bij arrestaties Rotterdam
• 'Damherten Amsterdam niet zomaar afschieten'
• Perrons Eindhoven dicht voor arrestatie
• Limburgse vrouw vermist in Spanje
• OM sluit beroep in tbs-zaak niet uit
• Dode bij schietpartij Amsterdam Zuidoost
• Abbas bezoekt volgende week Nederland
• Hardnekkige blauwalg IJmeer zeer giftig
• Afzetting Schiphol opgeheven
• Eis vrijspraak in zedenzaak Rotterdam
• Klapband Hercules hindert vluchten Eindhoven
• Station Eindhoven afgesloten na beroving
• Commissie geschokt door misbruik in jeugdzorg
• Man zit achttien jaar ten onrechte in tbs-kliniek
• Schiphol deels ontruimd om verdachte koffer
• Amstelvener had Robert M. willen aangeven
• Doodlopende A15 doorgetrokken naar A12
• 'Zelf wiet kweken bij pasjessysteem'
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• Dierenpark Emmen sluit 's winters de deuren
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