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Het raadslid  
en zijn 
belangen

Rob Schröder, VVD-voorman in Waterland

Integriteit is een hot issue bij 
de gemeenten. Zo ook in Water-
land, waar VVD-fractieleider 
Rob Schröder van belangen-
verstrengeling wordt beticht. 
‘Wie het dichtst bij het vuur zit, 
warmt zich het meest’.
door Thijs Broer en Harry Lensink foto’s Ad Nuis
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Rob Schröder (rechts) bij de onthulling 
van het omstreden bronzen beeld op de 
Middendam. Beeldhouwer Rob Cerneüs 

(midden) kreeg er 35.000 euro voor
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H
et is doodstil in de bomvolle 
raadszaal in Mon nickendam. Zo-
juist heeft CDA-raadslid Simone 
Kröner-Roos geëmotioneerd haar 
vertrek aangekondigd. Het is de 
apotheose van een al maanden 

durende discussie over haar zakelijke belangen 
in de gemeente Waterland, waartoe naast het 
stadje Monnickendam de dorpen Broek in Wa-
terland, Zuiderwoude, Ilpendam en Marken be-
horen. Had ze wel of niet moeten melden dat ze 
aandelen bezit in het bouwbedrijf van haar va-
der, dat opdrachten verricht voor de gemeente? 
Ze kaartte de kwestie zelf aan, waarop de ge-
meenteraad unaniem oordeelde dat ze mocht 
aanblijven als raadslid. 
En nu, 23 januari 2014, stapt ze toch op. Ook na-
dat ze de steun van de raad had gekregen, bleven 
beschuldigingen komen, onder meer via een 
anonieme brief aan het Noord-Hollands Dagblad. 
En als klap op de vuurpijl verscheen er een ad-
vertentie van de VVD in het huis-aan-huisblad 
Prettig Weekend, waarin alsnog de suggestie werd 
gewekt dat Kröner-Roos zich aan belangenver-
strengeling schuldig zou hebben gemaakt. ‘Ik 
hoop dat zij zich voortaan aan de regels houdt,’ 
schreef VVD-fractievoorzitter Rob Schröder in 
het slotwoord van de advertentie, ‘want ik voer 

liever een debat over het onderhoud van de we-
gen dan over de integriteit van raadsleden.’ 
Bij haar afscheid in de gemeenteraad zegt de 
scheidend politica: ‘De VVD had kennelijk als 
doel politiek gewin te halen over mijn rug.’ In 
de raadszaal stellen achtereenvolgens alle op-
positiepartijen én coalitiegenoot PvdA dat de 
VVD de ‘politieke fatsoensnormen’ heeft over-
schreden. Als VVD’er Rob Schröder aan de beurt 
is, zijn alle ogen op hem gericht. Hij voelt zich 
zichtbaar ongemakkelijk en zegt: ‘Ik ben een 
beetje verslagen door de woorden van Simone. 
Het is jammer dat het zo is overgekomen. Die 
brief komt niet bij onze fractie vandaan. Ik vind 
het héél erg dat die suggestie gedaan is.’

Boter op zijn hoofd
Er klinken honende geluiden vanaf de publieke 
tribune. Want juist over VVD-fractievoorzitter 
Schröder, tevens café-eigenaar en vastgoedon-
dernemer, gaat in Waterland al jaren het ge-
rucht dat hij zijn zakelijke en politieke belangen 
vermengt. In 2010 liet toenmalig burgemeester 
Ed Jongmans al onderzoek doen naar Schröders 
integriteit, omdat hij mogelijk zijn invloed als 
politicus zou hebben aangewend om een be-
vriende ondernemer te bevoordelen. De kwes-
tie kostte de burgemeester de kop: de wethou-

ders zegden het vertrouwen in Jongmans op 
omdat hij het onderzoek buiten medeweten 
van Schrö der had ingesteld. Schröder zelf bleef 
zitten, nadat interim-burgemeester Cornelis 
Mooij (VVD) had vastgesteld dat hij weliswaar 
‘onhandig’, maar integer had gehandeld. Maar 
de geruchten hielden aan. Direct na de adver-
tentie in Prettig Weekend over de kwestie Kröner-
Roos schreef een lezer op de website Groot-
water land.nl dat Schroder ‘boter op zijn hoofd’ 
heeft en in de raad zit om zijn eigen belangen te 
dienen. ‘Ik zou zeggen: begin bij jezelf.’ 
Het zijn harde beschuldigingen. Maar zijn ze 
waar? Het gerommel over integriteit in Water-
land en de geruchten rond Rob Schröder (1959) 
zijn illustratief voor een kwestie die in heel Ne-
derland speelt: de dunne lijn tussen het per-
soonlijke en politieke belang in kleine gemeen-
ten. Wat is op lokaal niveau nog net wel integer 
en wat niet? Het landelijke debat over integri-
teit vlamde de afgelopen jaren hevig op door de 
affaires rond Jos van Rey, de Roermondse VVD-
politicus die in 2012 in opspraak raakte na een 
corruptieverdenking, en de Noord-Hollandse 
VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers, die inmid-
dels wegens corruptie is veroordeeld. Voor de 
landelijke VVD waren die zaken vorig jaar aan-
leiding om een aparte Commissie Integriteit in 

Boze burgers en de Monumenten- en Welstandscommissie maakten bezwaar tegen het beeld, omdat het voetpad op de monumentale brug erdoor wordt versperd
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te stellen. Sindsdien komen regelmatig dubieu-
ze zaken aan het licht waarbij opvallend veel li-
berale politici betrokken zijn.
Om de gemeenten ertoe te bewegen meer aan-
dacht aan integriteit te besteden, publiceerde 
het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2011 
de Handreiking politieke ambtsdragers. Volgens dat 
stuk is de kern van de zaak deze: ‘Van belangen-
verstrengeling is sprake als het publiek belang 
vermengd wordt met het persoonlijk belang van 
een politiek ambtsdrager of dat van derden, zo-
als familieleden of vrienden. Hierdoor is een zui-
ver besluiten of handelen in het publiek belang 
niet langer gewaarborgd. Niet alleen feitelijke be-
langenverstrengeling, maar ook de schijn ervan 

moet worden vermeden.’ Tegen de achtergrond 
van die Handreiking nam Vrij Nederland het 
handelen van Rob Schröder onder de loep.

Opvliegend karakter
De liberale ondernemer Schröder is sinds 2002 
lid van de gemeenteraad in Waterland en werd 
in 2006 fractievoorzitter voor de VVD. Bij de ge-
meenteraadsverkiezingen van 2010 stootte de 
VVD onder zijn leiding het CDA, dat decennia-
lang oppermachtig was geweest in de gemeen-
te, van de troon. Sindsdien is het roerig in de 
raadszaal. Als leider van de grootste fractie 
zoekt de geboren Amsterdammer Schröder 
met zijn luide stem en opvliegende karakter 
vaak de confrontatie met de oppositie.
‘Je hebt mensen die Rob Schröder afbranden en 
mensen die hem helemaal de hemel in prijzen,’ 
zegt Patrick Kools, VVD-wethouder in Water-
land. ‘Het is een opvallende man, dus hij maakt 
snel vrienden en vijanden. Hij is flamboyant, 
hij praat graag, is recht voor zijn raap en rijdt in 
een grote Jaguar. Voor de beeldvorming is dat 
niet altijd gelukkig. Maar wij zijn nog nooit iets 
tegengekomen dat niet deugt.’
Aanvankelijk wilde Schröder na de verkiezings-
zege in 2010 zelf wethouder van Ruimtelijke Or-
dening worden, maar dat werd door coalitie-

partner PvdA geblokkeerd vanwege zijn belan- 
gen in de lokale horeca en het vastgoed. Hij is 
mede-eigenaar van café de Koperen Vis aan de 
oude haven van Monnickendam, dat door zijn 
zoon Rick wordt uitgebaat, en eigenaar van en-
kele andere panden in het oude centrum. Daar-
naast verhuurt hij verscheidene appartementen 
in Amsterdam en heeft hij een financieel advies-
bureau, een investeringsmaatschappij en ver-
schillende andere vennootschappen. 
Met een hele serie gedragingen heeft Rob Schrö-
der de afgelopen jaren bij zijn critici het beeld 
gevestigd dat hij Waterland eigenmachtig re-
geert. Zo lijkt de VVD-fractievoorzitter zich wel 
heel erg te vereenzelvigen met het gemeentebe-
stuur. Hij spreekt in de raad geregeld over ‘ónze 
VVD-wethouders’, terwijl de VVD officieel maar 
één wethouder heeft: Patrick Kools. Tjeerd 
Hoekstra stond weliswaar op de lijst voor de 
VVD, maar is wethouder namens D66 en de lo-
kale partij Waterland Natuurlijk, die zelf geen 
goede kandidaat wisten te vinden. In de ge-
meenteraad is het vrijwel altijd Rob Schröder 
die het woord voert namens zijn fractie, ook 
over portefeuilles van andere VVD-raadsleden. 
De liberale voorman vond er ook niets vreemds 
aan dat de stadsraad van Monnickendam, die 
onafhankelijk zou moeten zijn van de gemeen-

Schrö der heeft het 
beeld gevestigd dat 
hij Waterland eigen

machtig regeert

Rob Schröder is mede-eigenaar van café de Koperen Vis aan de oude haven. Terrassen waren daar niet toegestaan, maar de Koperen Vis kreeg een ontheffing
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telijke politiek, in 2012 regelmatig bijeenkwam 
in zijn eigen café de Koperen Vis. Toen Groen-
Links-fractievoorzitter Laura Bromet zich op 
Twitter afvroeg waarom er eigenlijk werd verga-
derd in het café van de VVD-leider, antwoordde 
Schröder: ‘Omdat de Koperen Vis de ruimte gra-
tis ter beschikking stelt, incl. koffie en thee.’ Dat 
was nou precies het punt van de critici: wiens 
brood men eet, diens woord men spreekt. Om 
die indruk weg te nemen, vertrok de stadsraad 
al spoedig uit het café. ‘Ik begreep echt niet 
waar dat nou over ging,’ zegt Schröder achteraf. 
‘Alsof ik de stadsraad zou omkopen met gratis 
koffie en thee. Als je het zo ver doortrekt, kan je 
wel stoppen met de gemeente Waterland!’

De monnik en de toerist
Omstreden was ook de plaatsing van een bron-
zen beeld op de Middendam in het oude cen-
trum. De Stichting Stadsrechten Monnicken-
dam, waarvan Rob Schröder voorzitter is en 
waar zijn vrouw ook in het bestuur zit, had nog 
een aanzienlijk bedrag over van de viering van 
650 jaar stadsrechten in 2005, en schonk 
35.000 euro om de lokale beeldhouwer Rob 
Cerneüs een bronzen beeld van een monnik te 
laten maken. Boze burgers en de Monumenten- 
en Welstandscommissie maakten bezwaar om-
dat het beeld het voetpad op de monumentale 

brug zou versperren, maar het college ging ak-
koord. Het plaatselijke krantje Prettig Weekend 
drukte een foto af van de onthulling, met op de 
achtergrond een trots glimmende Schröder. De 
bezwaren en de kosten werden niet vermeld in 
het bijgaande artikeltje, maar wel het lyrische 
commentaar van de initiatiefnemer: ‘En na-
tuurlijk hoop ik ook dat toeristen met onze 
monnik op de foto zullen gaan. De monnik en 
de toerist, met de haven op de achtergrond. Dat 
levert toch een fantastisch plaatje op. Een foto 
die eenmaal weer thuis alle aanleiding zal ge-
ven om uitgebreid te vertellen over Monnic-
kendam; de stad waar wij zo van houden.’
In hetzelfde Prettig Weekend, het best gelezen pe-
riodiek van Waterland, staan vrijwel wekelijks 
grote advertenties van de VVD, die meestal 
door Schröder zelf worden geschreven. Zoals 
die waarin raadslid Simone Kröner-Roos een 
trap na kreeg. Daarnaast steekt de krant in re-
dactionele artikelen geregeld de loftrompet 
over bijvoorbeeld VVD-politicus Tjeerd Hoek-
stra, die zo goed op de centen past, of café de 
Koperen Vis, dat zulke geweldige feesten orga-
niseert. Sommige Waterlanders zien in Prettig 
Weekend dan ook een verkapt VVD-blaadje. 
Volgens Kees de Lange, inwoner van Mon-
nicken dam en lid van de Eerste Kamer voor de 
Onafhankelijke Senaatsfractie, is Prettig Week-

end een voorbeeld van hoe de VVD de lokale po-
litiek naar zijn hand probeert te zetten. ‘Schrö-
der trekt aan alle touwtjes,’ zegt hij. ‘In de 
Eerste Kamer noem ik Waterland regelmatig 
als voorbeeld van hoe het níet moet.’ In het na-
jaar van 2013 diende De Lange daarom een 
klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. Vol-
gens hem maakt het krantje geen onderscheid 
tussen advertenties en redactionele bijdragen 
en wordt de lezer ‘bewust misleid’. 
Riet Cerpentier, uitgever en hoofdredacteur van 
Prettig Weekend, verklaart tegenover Vrij Neder-
land: ‘De laatste brief over die klacht heb ik ver-
scheurd en in de prullenbak gegooid. Met al die 
journalistieke regeltjes heb ik niks te maken. Ik 
ben geen journalist, ik volg gewoon mijn hart. 
Verder ga ik hier geen commentaar op geven.’ 
Op de vraag of ze bijzondere afspraken met de 
VVD heeft over advertenties of ingezonden stuk-
ken, zegt ze: ‘Mijn afspraken gaan niemand wat 
aan.’ Ook Arno Klop pen burg, VVD-penning-
meester in Waterland, wil niets over de afspra-
ken kwijt. ‘Wat wij aan publiciteit uitgeven, ge-
ven we keurig door aan de landelijke VVD.’

Geritseld
De bovengenoemde voorvallen zijn stuk voor 
stuk te relativeren. Het plaatsen van gekleurde 
artikeltjes in een huis-aan-huisblad is niet ver-

 Rob Schröder zegt te doen wat hij moet doen

‘Ik ben me van geen kwaad bewust’

Rob Schröder vindt dat hij als 
fractievoorzitter van de VVD in 
Waterland niets fout heeft gedaan. ‘Je 
bent integer als je jezelf recht in de 
spiegel kan aankijken. En dat kan ik. Ik 
zit niet in de gemeenteraad voor Rob 
Schröder maar voor mijn kiezers. Die 
mogen er vanuit gaan dat ik doe wat 
ik moet doen, zonder aan mijn eigen 
belang te denken.’ Als ondernemer, 
zegt hij, heeft hij meer nadelen van zijn 

fractievoorzitterschap dan voordelen. 
‘Ik begrijp best dat sommige mensen 
in Monnickendam niet blij waren met 
de komst van mijn café. Monnicken-
dam was een stil stadje. Kwam er 
opeens een horecaman met plannen. 
Ik vind dat er meer reuring moet 
komen in Monnickendam. Hoe meer 
hoe beter. Dat vindt de hele VVD-frac-
tie. Maar het is niet waar dat ik mijn 
positie als politicus heb gebruikt om 
gemakkelijker vergunningen te 
krijgen. Mijn café werd juist extra 
streng gecontroleerd door de 
brandweer en de milieudienst. Bij de 
verbouwing van mijn huis kwam er 
speciaal een ambtenaar om de nieuwe 
aanbouw op te meten. Ik ben me van 
geen kwaad bewust, maar ik heb de 
hele tijd last van geruchten over mijn 
zakelijke belangen. Mijn vrouw en mijn 
zoons zouden vijf gaten in de lucht 
springen als ik uit de politiek zou gaan.’

Volgens Schröder is de schijn van 
belangenverstrengeling ‘geen goede 
norm’ om de integriteit van raadsleden 
te beoordelen. ‘Op het moment dat 
een overheid zich laat leiden door een 
beeld van de werkelijkheid dat door 
middel van verdenkingen wordt 
gecreëerd, is het hek van de dam.’
De Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State lijkt een andere 
mening toegedaan. In 2010 oordeelde 
het Hoge College van Staat dat 
gemeenteraadsleden met een 
‘persoonlijk belang’ zich van woordvoe-
ring en stemming dienen te onthouden 
om de schijn van belangenverstrenge-
ling te voorkomenen vernietigde om 
die reden een bestemmingsplan. De 
uitspraak leidde tot hevige discussie in 
de gemeentepolitiek in het hele land, 
want het fundamentele recht van een 
gemeenteraadslid om mee te stemmen 
dreigde er flink door te worden 

ingeperkt. Konden raadsleden met een 
koophuis dan bijvoorbeeld nog wel 
stemmen over verhoging van de 
onroerendezaakbelasting in hun 
gemeente? Of over de financiering van 
een school waar hun kinderen op 
zitten? Latere vonnissen van de Raad 
van State relativeerden die uitspraak 
van 2010. Het blijft in de eerste plaats 
de verantwoordelijkheid van 
raadsleden zelf om te beoordelen of ze 
al dan niet meestemmen.
Dat laat onverlet dat lokale politici de 
schijn van belangenverstrengeling zo 
veel mogelijk dienen te vermijden. 
Maar daar wil Schröder niks van 
weten. ‘Ik kan wel als een heilig 
boontje niet gaan meestemmen. Maar 
ik zie het als mijn plicht wél mee te 
stemmen, anders zou ik mijn kiezers in 
de maling nemen. Straks kan je als 
ondernemer helemaal niet meer actief 
zijn in de politiek.’
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boden. Het schenken van gratis koffie en thee 
voor de stadsraad evenmin. En de omstreden 
monnik werd neergezet met instemming van 
het college. Dat sommige inwoners van Water-
land zich er vreselijk boos over maken en 
Schrö der als manipulator zien, zou je kunnen 
toeschrijven aan lokale kinnesinne. Maar de 
voorvallen bevestigen stuk voor stuk het beeld 
van een lokale politicus die zich van politieke 
en morele gevoeligheden weinig aantrekt.
Ernstiger zijn de geruchten over mogelijke be-
langenverstrengeling die Rob Schröder achter-
volgen. Als VVD-politicus zet hij zich al jaren in 
voor meer ondernemerschap, meer bouwpro-
jecten en meer horeca in Monnickendam. In 
de raad en daarbuiten liet hij herhaaldelijk we-
ten dat het ingeslapen stadje een voorbeeld 
moet nemen aan het naburige Volendam, met 
zijn rijen cafés aan de haven. Zijn partijgeno-
ten en fans prijzen hem erom: door Schröders 
inzet gebeurt er eindelijk eens wat in Mon-
nickendam. Maar hij botst ook regelmatig met 
bewoners van het historische centrum, die 
juist de rust willen bewaren en bang zijn voor 
overlast.
Vooral de directe omwonenden van café de Ko-
peren Vis kregen daarmee te maken. Toen het 
café in 2007 haar deuren opende, regende het 
al snel klachten over geluidsoverlast en rom-
mel in de naastgelegen steeg. Volgens het be-
stemmingsplan waren terrassen op de openba-
re weg in de oude haven niet toegestaan, maar 
toen de Koperen Vis werd geopend, kreeg het 
café al snel een ontheffing, tot verbazing van 
inwoners van het oude centrum. 
‘De suggestie dat ik dat handig voor mezelf zou 
hebben geritseld, daar word ik een beetje moe 
van,’ zegt Schröder. ‘Ik heb het pand waar de 

Koperen Vis in zit pas als belegging gekocht na-
dat ik in het streekblad had gelezen dat het col-
lege voornemens was meer terrassen in het 
oude centrum mogelijk te maken.’ 
Maar het beeld was anders en de geruchten-
machine bleef draaien. Toen de Koperen Vis 
eenmaal was geopend en er onenigheid over 
overlast van het café was ontstaan, zouden ver-
schillende bewoners van de binnenstad door 
Rob Schröder zelf zijn geïntimideerd. De be-
trokkenen bleken onder geen beding bereid 
daarover met Vrij Nederland te spreken, omdat 
dit ‘weer veel gedoe’ zou geven. Maar de politie 
bevestigt wel de melding van één voorval. In 
het voorjaar van 2010 zou Schröder vanuit zijn 
geparkeerde Jaguar een van de kritische bewo-
ners hebben toegebeten: ‘Voor tien mille kan ik 
jou je bek laten houden!’ Mike Koenekoop, 
toenmalig horeca-coördinator bij de politie Wa-
terland, nam de melding indertijd op in het in-
formatiesysteem van de politie. Koenekoop 
zegt dat hij Rob Schröder de kwestie heeft voor-
gelegd, maar dat Schröder ‘in alle toonaarden 
ontkende’. ‘Wij hebben verder geen vervolg aan 
de zaak gegeven omdat het een melding betrof 

en geen officiële aangifte.’ Schröder zelf zegt 
dat hij nooit iemand heeft bedreigd. ‘Dit vind ik 
heel erg. Zo’n type ben ik niet.’

Toegang tot de bureaucratie 
Een van de weinige kritische binnenstadbewo-
ners die wél met naam en toenaam wil praten, 
is Gerben Matroos, buurman van Rob Schrö ders 
panden aan de Gooische Kaai in Mon nicken-
dam. ‘Ik heb de burgemeester er op aangespro-
ken dat Schröder zijn politieke invloed gebruikt 
om zijn eigen belangen te behartigen. Hij heeft 
toegang tot de ambtenaren, tot de bureaucratie. 
Die invloed heeft hij onder meer gebruikt om 
hier in de straat zijn zin te krijgen.’ 
Sinds januari van dit jaar zit er in Schröders 
pand direct naast Gerben Matroos een vishan-
del, die binnenkort een terrasvergunning 
krijgt. ‘De burgemeester vond dat ik ongefun-
deerde beschuldigingen deed,’ zegt Matroos. 
‘Maar wat moet een vishandel met een terras? 
Hoe kan je dat nu doen? Er is geen logica. Het is 
een soort landjepik. Het begon met een bankje 
voor de zaak. Nou, daar heb ik niks tegen. Maar 
al snel hoorden we dat hij een echt terras zou 
beginnen. Dat kan, zegt de gemeente dan, want 
het zijn toch geen officiële parkeerplaatsen. Het 
is niet fris. Schröder misbruikt zijn positie.’ 
Ook een andere buurman, groentehandelaar 
Dick Schaap, zou moeite hebben met de gang 
van zaken. Schaap wil desgevraagd niet reage-
ren op de komst van het terras. ‘Ik heb er wel 
een mening over, maar die zie ik liever niet in de 
krant. De zoon van Schröder is een goeie klant.’ 
Schröder zelf zegt dat hij zich nooit met de ver-
gunning voor een terras heeft bemoeid. De aan-
vraag is gedaan door de vishandelaar, en de ge-
meenteraad beslist niet over vergunningen, 
maar de burgemeester. ‘Ik begrijp dat meneer 
Matroos boos is,’ zegt burgemeester Luzette 
Wagenaar-Kroon. ‘Maar het is gemeentelijk be-
leid om het centrum levendiger te maken. De 
afgelopen jaren heeft het college drie andere 
ondernemers een terrasvergunning verleend. 
Het zou gek zijn als bij het pand van Rob Schrö-
der géén terras zou mogen komen alleen om-
dat hij toevallig in de gemeenteraad zit.’ 
De boze vermoedens over het terras lijken niet 
meer dan dat: vermoedens. Maar in zijn stemge-
drag in de gemeenteraad over de horeca en de de-
tailhandel in de binnenstad heeft Rob Schröder 
wel degelijk de schijn gewekt zijn persoonlijke 
belang te laten meewegen. Artikel 28 van de Ge-
meentewet stelt dat een lid van de gemeenteraad 
niet mag deelnemen aan stemming over een 
aangelegenheid ‘die hem rechtstreeks of middel-
lijk persoonlijk aangaat’. Het is aan het raadslid 
zelf ter beoordeling wanneer dat het geval is. Rob 
Schröder lijkt er in dit opzicht een rekkelijke op-
vatting op na te houden. De viswinkel kon pas 

 ‘Voor tien mille kan ik 
jou je bek laten hou

den!’ zou Schröder 
hebben gezegd 

De viswinkel in Schröders pand krijgt een terrasvergunning. ‘Schröder misbruikt zijn positie,’ zegt de buurman 
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buurman Van der Lingen wantrouwend. Hij be-
grijpt niet dat de gemeente, met wie hij naar ei-
gen zeggen in onderhandeling was, geen contact 
meer met hem heeft gezocht. ‘Ik heb op zich niks 
tegen Schröder, het is een eersteklas onderne-
mer, maar het ligt er wel duimendik bovenop dat 
hij voor zijn eigen belang in de raad zit. Wie dicht 
bij het vuur zit, warmt zich het meest.’
Intussen maken meer mensen gebruik van de 
loods op Galgeriet 37: behalve vader en zoons 
Schrö der heeft onder meer een marktkoopman 
er spullen staan en is er een camper van een par-
ticulier geparkeerd. ‘Ik huur daar een soort box 
voor de opslag,’ laat een van hen weten. Dat is cu-
rieus, omdat het volgens de gemeente verboden 
is de ruimte zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming onder te verhuren. Die toestem-
ming is volgens het college nooit gegeven. 
‘Maar dat is toch geen onderhuur?’ reageert Rob 
Schröder verbaasd. ‘Wij gebruiken het pand zelf 
vooral als stalling voor spullen uit de Koperen 
Vis. En we laten wat andere mensen daar hun 
spulletjes stallen. Wat is daar nou mis mee?’
In het gemeentehuis doet burgemeester Wage-
naar een geslaagde poging om boven de partijen 
te staan. ‘Integriteit is overal een hot issue. Ik 
kom uit een gemeente waar men strenger was 
op dit soort zaken. In Waterland is men wat los-
ser. Daarom zijn we nu bezig met een cultuurom-
slag. In de lokale politiek zijn vragen over integri-
teit vaak niet eenduidig te beantwoorden. Alle 
gemeentes in Nederland zijn zoekende. Uiteinde-
lijk moeten raadsleden zélf op een verantwoor-
delijke manier met mogelijke belangenverstren-
geling omgaan. Als burgemeester kan ik dat niet 
afdwingen, wel bespreekbaar maken. En dat 
doen we veelvuldig. Met elkaar en het liefst niet 
in de media. Met een cultuurverandering is het 
als met een tanker: die kan je niet in één keer 180 
graden laten keren.’ n

ming onthouden als het over het totaal van die 
plannen gaat? Als het alleen maar een amende-
ment over een specifieke kwestie was geweest, 
moet het raadslid, met het oog op belangenver-
strengeling, zelf bepalen of hij wel of niet mee-
stemt.’ Volgens Wagenaar meldde niemand zich 
met kritiek toen de kwestie speelde, geen raads-
leden en geen bezorgde burgers. ‘Achteraf vanaf 
de zijlijn schreeuwen is te gemakkelijk. Men had 
tijdens de vergadering ook zelf de microfoon 
kunnen pakken. En ze kunnen ook bij mij ko-
men. Deze burgemeester is toegankelijk.’
Ze begrijpt wel dat Schröder soms irritatie op-
wekt. ‘Hij heeft een harde stem als van een 
marktkoopman en het hart op de tong. Hij is van 
de straat en hij is een bevlogen politicus.’

Eentweetje
Het is dorpspolitiek op de vierkante centimeter. 
Het lijkt soms klein bier, maar het raakt de le-
vens van de betrokken burgers direct. Het ver-
trouwen in de lokale politiek is ermee gemoeid. 
Van daar de oplopende emoties. Zoals bij Klaas 
van der Lingen, ondernemer op het industrieter-
rein Galgeriet. Naast zijn mechanisatiebedrijf 
stond lange tijd een pand leeg dat in handen was 
van de gemeente Waterland. Van der Lingen en 
zijn broer wilden het graag huren om uit te brei-
den. Ze meenden in onderhandeling te zijn met 
de gemeente, toen ze plotseling leden van de fa-
milie Schrö der in het pand zagen. ‘Bleek dat zijn 
zoon het van de gemeente huurde!’
Van der Lingen vermoedt een een-tweetje tussen 
Schröder en het college van Waterland. Volgens 
de gemeente is er inderdaad contact geweest 
over de verhuur tussen Rob Schröder en de ver-
antwoordelijke wethouder, maar zijn de onder-
handelingen over prijs en voorwaarden volgens 
de regels via een makelaar gegaan. Die lezing 
wordt door de makelaar bevestigd. Toch blijft 

worden geopend nadat het bestemmingsplan 
was gewijzigd, en daar heeft Schröder zich als 
fractievoorzitter van de VVD persoonlijk voor in-
gezet. Als bezitter van twee panden aan de Gooi-
sche Kaai had hij er direct zakelijk belang bij als 
op de panden een horeca- of winkelbestemming 
zou komen. Voor een van de panden had hij al in 
2006 geprobeerd een cafévergunning te krijgen, 
die door het toenmalige college na protesten van 
omwonenden niet werd verleend. Nadien maak-
te hij zich er binnen de VVD sterk voor dat het 
‘concentratiegebied horeca’ en het ‘verblijfsge-
bied detailhandel’ in de Monnickendamse bin-
nenstad zou worden uitgebreid met ’t Prooyen 
en de Gooi sche Kaai, precies waar zijn twee pand-
jes staan. Vervolgens bepleitte hij in de gemeen-
teraad dat het ‘Bestemmingsplan binnen de ves-
ting’ daartoe zou worden aangepast. Bij alle 
vergaderingen van de gemeenteraad tussen half 
oktober 2012 en april 2013 voerde hij zelf na-
mens de VVD het woord en stemde hij mee. 

Geen papieren spoor
Er is nog zo’n verhaal. Op 8 juni 2013 organiseer-
de zoon Rick Schröder een groot feest in recrea-
tiegebied Hemmeland onder de naam De Kope-
ren Vis Live XL, met optredens van onder an- 
deren Belle Perez, de 3J’s uit Volendam en volks-
zanger Marco Beense. In de voorgaande jaren 
had vader Schröder zijn best gedaan om het be-
stemmingsplan aangepast te krijgen zodat er 
ruimte kwam voor grootschalige evenementen 
in Hemmeland. En daar lijkt zijn gedrag opnieuw 
te botsen met de gemeentewet. Die schijn van 
belangenverstrengeling resoneert in de reactie 
van argwanende burgers. Monnickendammer 
Fred Udo, fel tegenstander van de feesten in 
Hemmeland: ‘Schrö der is wel zo slim om geen 
enkel papieren spoor van zijn machinaties ach-
ter te laten, maar ondertussen zet hij dingen in 
werking. Zoals de vergunning voor zijn zoon om 
een festival in Hemmeland te organiseren.’
In haar werkkamer op het gemeentehuis zegt 
burgemeester Luzette Wagenaar (CDA) dat de 
kwestie iets genuanceerder in elkaar zit. ‘Iedere 
burger heeft belangen bij bestemmingsplannen. 
Moet je je dan als gemeenteraadslid van stem-

Het ligt er duimendik 
bovenop dat hij voor 

zijn eigen belang in 
de raad zit

In huis-aan-huisblad Prettig Weekend staan grote VVD-advertenties, meestal door Schröder zelf geschreven




