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De Bat: ‘Ik moet nog alerter zijn’
Integer maar wel
onhandig. Dat was na
een marathondebat het
oordeel over
provinciebestuurder
Jo-Annes de Bat
(CDA). ,,Zo aangepakt
en beschuldigd
worden, dat wil ik niet
nog eens meemaken.”

,,Dat weet ik niet. Het is de eerste
keer dat ik dit meemaak. Hoe je
daarmee omgaat, moet ik nu ook
gaan leren en ervaren. Zomaar een
streep eronder zetten, gaat niet.
Waar ik kom, hebben mensen het
erover. Ik heb onnoemelijk veel
berichtjes gekregen, dus het zal
toch nog vaak aangehaald worden.
Ik hoop dat het in bestuurlijke zin
klaar is. We moeten door met andere dossiers, ook het dossier
Zanddijk, en dat moet over de inhoud gaan en niet meer over alles
eromheen.”
Hoe ging u naar het werk vanochtend, met tegenzin of opluchting?

Ernst Jan Rozendaal
Middelburg

ij zou de nieuwe weg
die de ondernemers
van Reimerswaal zo
graag willen als vervanging van de Zanddijk bij Yerseke bewust blokkeren
omdat zijn broer grond in de buurt
heeft. Tot na middernacht debatteerden de Staten maandagavond
over de integriteit van De Bat. Het
dagelijks provinciebestuur wist
alle geruchten overtuigend te ontzenuwen. Voor de CDA-gedeputeerde eindigde gisteren een hectische week.

H

Heeft u een beetje geslapen
vannacht?

,,Nou, kort. Het was 2 uur voordat
ik thuis was en om 10 over 7 waren
de kinderen weer wakker.”
Had u rekening gehouden met
een marathondebat?

,,Ja, we wisten wel dat het laat zou
kunnen worden. We hebben nu
eenmaal vijftien fracties in Provinciale Staten, dus als iedereen
zijn spreektijd gebruikt, wordt het
laat. Dus ik had al gezegd: het
wordt na twaalven.”
Voelt u zich van alle blaam gezuiverd?

,,Het was in ieder geval mogelijk
toelichting te geven op alle ge-

▲ Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA) maandagavond, tijdens het marathondebat over zijn integriteit. FOTO DIRK-JAN GJELTEMA

ruchten. Ik heb alle vragen die gesteld werden kunnen beantwoorden.”
Welke lessen hebt u geleerd?

,,Dat je niet zomaar een gesprek
over een dossier kan voeren met
een betrokken ondernemer en
denken dat het informeel is (De
Bat werd onverwacht geconfronteerd met een aanbod mee te beta-

Ik heb natuurlijk een
bepaalde stijl. Dat is
niet 1, 2, 3 te
veranderen
–Jo-Annes de Bat, gedeputeerde

len aan een ander tracé dan de provincie wil, red). Bij zo’n gesprek
moet je iemand meenemen. En als
je weet dat er in de buurt van de
Zanddijk gronden van familie liggen en je denkt dat je alles in beeld
hebt, dan moet die dubbeldubbelcheck alsnog gebeuren. Ik moet
nog alerter zijn.”
Wordt u er een andere bestuurder van? Voorzichtiger of wantrouwender?

,,Ik heb natuurlijk een bepaalde
stijl. Dat is niet 1, 2, 3 te veranderen. Ik hoop eigenlijk dat ik grotendeels door kan gaan met de
manier waarop ik Zeeland samen
met mijn collega’s wil besturen.
Maar ik moet iets met die alertheid en de lessen die ik heb ge-

Verdachte straatroof: ‘Ze liegen’
Ad Roos
Middelburg

De 22-jarige W. L. uit Wernhout
herhaalde het diverse keren: ,,Ze
liegen dat ze barsten. Het is één
grote leugen.” L. moest zich gisteren voor de Middelburgse rechtbank verantwoorden omdat hij op
26 en 27 februari drie jochies van 13
en iets ouder in Nieuwerkerk en
Oosterland van hun gsm had beroofd. L. had ze met een pistool bedreigd, ze moesten op de grond liggen en hun mobieltjes afgeven.
Dat hadden ze tenminste verklaard. Tegen L. is een jaar gevangenisstraf geëist.
L. hield de rechtbank gisteren de
‘enige echte lezing’ voor. De drie
wilden wiet kopen. Via snapchat
waren ze met W. in contact geko-

men en die 26ste februari zou de
deal plaatsvinden. De wiet Moonrock - die W. bij zich had
was aan de prijs: 50 euro voor een
grammetje. Alleen hadden de jongens geen geld en dus opperden ze
het dan maar met hun gsm te ‘betalen’. Als onderpand. De mobieltjes zouden ze dan bij de verzekering claimen om zo weer geld op te
strijken voor de wiet. Een dag later
gebeurde hetzelfde met hun

Tegen W. L. is een jaar
cel geëist voor het
beroven van drie
jongens van hun
mobieltjes

vriendje uit Oosterland. Hij had
een vrijwel zelfde verhaal als zijn
voorgangers. Waarom de drie gelogen zouden hebben, wilde de
rechtbank weten. ,,Geen idee. Ik
denk dat ze thuis niet blij waren
dat ze geen mobieltjes meer hadden en dat ze dat verhaal dan maar
hebben verzonnen”, opperde L.
Twee dagen na de vermeende
straatroof deden de jongens aangifte. ,,Als ik dertien was, zou ik diréct naar de politie zijn gerend en
geen twee dagen later”, zei L.’s advocaat Joost Grootjans. Verder had
hij de nodige twijfels over het
waarheidsgehalte van hun verklaringen, die bij de politie beduidend anders waren dan later bij de
rechter-commissaris. L. zou dan
ook moeten worden vrijgesproken.
Uitspraak 13 oktober

leerd. Ik heb gelukkig zaken kunnen uitleggen en de conclusie was
dat aan mijn integriteit niet wordt
getwijfeld. Maar zo aangepakt en
beschuldigd worden, dat wil ik
niet nog een keer.”

,,Beide eigenlijk niet. Het was
weer vroeg dag, omdat de kinderen weer naar school moeten. En
het was fijn om ze te zien, want
die maken misschien toch ergens
wel wat mee. Daarna is het gewoon goed, zo zit ik ook wel in elkaar, dan begint weer een volgende werkdag. We moesten vandaag de begroting behandelen en
de najaarsnota. Dat klinkt vrij
nuchter misschien, maar dat was
wel aan de orde. Het was fijn om
met de collega’s nog even terug te
kunnen blikken op gisteren en
daarover na te praten. De voorbereiding heb je met zijn allen gedaan, dan is het ook goed samen
even terug te kijken. We hebben
wel met elkaar die lessen getrokken en die moeten we ook gaan
uitvoeren.”

Was dit uw minst leuke debat
ooit?

Al een momentje ontspanning
gehad?

,,Absoluut. Want het ging om mijn
integriteit, die werd in twijfel getrokken met allerlei geruchten en
statements. Die waren wel te
weerleggen, maar het ging ook om
mijn familie. Dat maakt het lastiger, want die kunnen zich niet
verweren. Het ging om mijn integriteit en de integriteit van mijn
familie, terwijl we oprecht hebben
gehandeld.”

,,Ik ben er de afgelopen dagen
steeds mee bezig geweest. Je ligt er
ook wel wakker van af en toe. Dus
het is lekker om vanavond even
een rondje te gaan hardlopen. En
tijd te maken voor de kinderen.”

Is er nu een streep onder gezet?

Kijk op de site bij /video
Gedeputeerde De Bat:
‘Dit geen tweede keer’

