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Hoogleraar bestuursrecht
Willemien den Ouden,
van de Universiteit Lei-
den, is niet verbaasd

over het gebrek aan controle. ,,Er
gaat vooral veel belangstelling uit
naar wat je van plan bent. Wat be-
treft de persoon achter de aanvraag
blijft het vaak bij het minimale.’’
Volgens Den Ouden stelt de Alge-
mene wet bestuursrecht duidelijk
dat elk besluit zorgvuldig moet
worden voorbereid. ,,Wanneer er
een reden is om meer nauwgezet
naar een aanvrager te kijken, moet
je dat dus ook doen.” Marco Swart,
wethouder in Deventer, verwijst
echter naar dezelfde wet wanneer
hij zegt: ,,De wet zegt dat wij men-
sen zonder vooringenomenheid
moeten benaderen. Het zou dus
raar zijn als wij het privéleven of
de zakelijke geschiedenis van men-
sen oprakelen.’’ Maar zo eenzijdig
als Swart het schetst, is het volgens
Den Ouden dus niet. Dat noemt
Swart ‘academische naïviteit’. ,,Dan
bezorg ik 95 procent van de men-
sen veel rompslomp, met het risico
dat een paar boosdoeners er nog
steeds doorheen glippen.’’
Ook de provincie Overijssel lijkt
geen aanleiding te zien tot onder-
zoek naar subsidie-aanvragers.
,,Het is niet zo dat wij tot op de bo-
dem iemands verleden checken.
Wanneer een aanvraag binnen een
subsidieregeling past en er zijn an-
dere investeerders die er blijkbaar
ook vertrouwen in hebben, dan is
er geen reden om een subsidie af te
wijzen”, aldus gedeputeerde Hes-
ter Maij. ,,Van de tien subsidies
gaat er misschien één een keer
fout.” Volgens Maij had de provin-
cie niets kunnen doen met de infor-
matie over de eerdere faillissemen-
ten van De Jong. Maar Albertjan
Tollenaar, van de afdeling bestuurs-
recht van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen, vertelt dat de gemeente en
de provincie de subsidieaanvraag
zelfs hadden kunnen weigeren.
,,De Algemene wet bestuursrecht
biedt de mogelijkheid subsidie niet
te verlenen, bij gegronde redenen
om aan te nemen dat het fout zal
gaan. Het feit dat iemand al twee
keer failliet is gegaan, doet toch
wel vermoeden dat hij een bepaal-
de bedrijfsvoering hanteert die
niet echt handig is. Was het onhan-
digheid of fraude? Ik zou dat wel
eens uitgezocht willen hebben.’’
Volgens Bous de Jong is de onder-
gang van Ocean Warrior de schuld
van investeringsmaatschappij
MPC. Deze zou gelogen hebben
over binnengehaalde investerin-
gen, waarna hij miljoenen euro’s is
gaan uitgeven. De ondergang van
De Oorsprong wijt hij aan een op-
gelegde bouwstop en pesterijen
door gemeenteambtenaren in De-
venter: ,,Opeens werden er allerlei
andere bouwnormen gesteld.” De
miljoenenschuld van De Oor-
sprong is volgens de ex-bestuurder
niet door hem maar door andere le-
den van de coöperatie veroorzaakt.

Failliet ga je
niet zomaar

D e ooit keurig geploeg-
de akkers rond de
boerderij van coöpe-
ratie De Oorsprong,
in de weilanden bij
Deventer, staan van-

daag de dag vol onkruid. Waar eerder
een uitnodigend terras lag, ligt nu
bouwafval en de schuur die bedoeld
was om allerlei smakelijke producten
te verkopen, staat leeg. Wat enkele ja-
ren geleden begon als een idealistisch
initiatief om duurzame, lokale land-
bouw te stimuleren, is treurig geëin-
digd. Ondanks enthousiaste steun en
289.000 euro subsidie van de provincie
Overijssel en de gemeente Deventer.
De in januari 2011 failliet verklaarde on-
derneming liet niet alleen een verlaten
boerderij, maar ook een lange lijst van
gedupeerden en een schuld van ruim
twee miljoen euro achter.
Terug naar mei 2006, wanneer onder-
nemer Bous de Jong uit Lettele, bij De-
venter, zich met ambitieuze plannen
bij de gemeente Deventer meldt. Hon-
derd hectare landbouwgrond wil hij
omtoveren tot een gigantisch complex
voor duurzame landbouw, inclusief
een hotel en een conferentieoord. De
gemeente is erg enthousiast en ver-
huurt de coöperatie een boerderij en
enkele hectaren grond, en geeft 15.000
euro subsidie. Ook een ontheffing van
het bestemmingsplan is geen pro-
bleem. Onder andere dankzij de ver-
gunningen van de gemeente krijgt De

Jong van gedeputeerde Piet Jansen van
de provincie Overijssel in totaal
274.000 euro subsidie voor het ambiti-
euze en sympathieke project. Want
hoewel De Jong met zijn ervaring als
producent van theater, films en mu-
ziekdocumentaires uit een totaal ande-

re wereld komt, sluiten zijn tientallen
pagina’s tellende plannen naadloos
aan bij een provinciale subsidierege-
ling voor duurzame landbouw.
Los van de vraag of het plan über-
haupt levensvatbaar is, tonen provin-
cie en gemeente weinig interesse in de
achtergrond van de man die de subsi-
die aanvraagt en het plan gaat uitvoe-
ren. Ironisch genoeg komen die vraag-
tekens er uiteindelijk wel wanneer het
Louis Bolk Instituut uit Driebergen
met 83.650 euro subsidie van de pro-
vincie min of meer toevallig onder-
zoek doet bij De Oorsprong. De onder-
zoekers plaatsen grote vraagtekens bij
het project. Het is te laat: korte tijd la-
ter gaat de Oorsprong failliet.
Eenvoudig onderzoek aan het begín
van het traject had de nodige vraagte-
kens over zijn ondernemerstalent opge-
roepen. Zo is hij in de jaren tachtig in
Utrecht voorzitter en directeur van ver-
schillende ondernemingen op het ge-
bied van theater- en tv-producties, die
ondanks meer dan twee miljoen gul-
den subsidie failliet gaan. De Jong
houdt er volgens ex-medewerkers, die
in het Utrechts Nieuwsblad van 16 fe-
bruari 1991 aan het woord komen, een
chaotische administratie op na waarin
subsidies niet verantwoord worden.
Advocaat Willem Bekkers, destijds cu-
rator van het faillissement van een van
de stichtingen van De Jong, noemt de
administratie die hij aantrof weinig
professioneel. ,,Er is bijvoorbeeld geen

externe accountant geweest. Het was
welwillend, goedbedoeld amateurisme
in de kunst, en schuldeisers hebben
niets betaald gekregen”, aldus Bekkers.
,,Ik denk dat dan de alarmbellen wel
gaan rinkelen bij de overheid.” De
Jong heeft niet alleen conflicten met
huurders, maar geeft ook zijn huur-
baas, de gemeente Utrecht, de schuld
van het faillissement. ,,Het dak was zo
lek als een mandje, daardoor kon ik de
studio’s niet verzekeren.’’

T ien jaar later, rond 2000, wil
De Jong met behulp van be-
lastingvoordelen de duurste
Nederlandse film ooit maken.

‘Ocean Warrior’ gaat meer dan 100 mil-
joen gulden kosten. Duizenden particu-
lieren investeren in de film, maar de
beloofde rendementen komen er niet.
Net als in Utrecht laat de boekhouding
veel te wensen over, zo blijkt uit faillis-
sementsverslagen. Jaarrekeningen zijn
niet opgesteld, laat staan dat ze zijn
goedgekeurd. Inzicht in de debiteu-
ren-, crediteuren- en vermogenspositie
ontbreekt volledig en maar liefst elf be-
drijven van De Jong zijn betrokken bij
de productie van de film. De onduide-
lijke geldstromen tussen die bedrijven
vormen voor de curator een ware stu-
die. En net als in Utrecht is De Jong
zelf weer een van de grootste schuld-
eisers: bijna twee miljoen euro aan vor-
deringen zijn afkomstig van zijn eigen
bedrijven. Tot de laatste snik blijft hij

schermen met nieuwe geldschieters,
maar die komen er niet en Ocean
Warrior wordt uiteindelijk failliet ver-
klaard. De schuld bedraagt zeker vijf
miljoen euro. Aan tafel in tv-program-
ma Pauw & Witteman vertelt acteur
Thom Hoffman, met wie De Jong
naar eigen zegen goed bevriend is, in
november 2011: ,,Drie dagen voordat
zeventig man voor opnamen naar
Malta zouden gaan kwam ik voor een
dichte deur. Er werd geen telefoon
meer opgenomen. De BV was opge-
doekt, het geld was verdwenen. Tien-
tallen mensen zijn nooit betaald,
waaronder ikzelf.”
Terwijl het faillissement van Ocean
Warrior tien jaar later nog steeds niet
afgerond is, vertoont het Oorsprong-
project in Deventer al snel na de sub-
sidieverlening de eerste scheuren.
Het is er een komen en gaan van on-
dernemers en na een enthousiaste
start krijgt De Jong over vergunnings-
voorschriften conflicten met de ge-
meente Deventer, met langlopende
rechtszaken tot gevolg. In een proces-
stuk vertelt een ambtenaar: ,,Tijdens
de gesprekken met de heer De Jong
heeft hij het vaak over toezeggingen
van ambtenaren. Uit navraag bij de
betreffende ambtenaren blijkt dan ei-
genlijk altijd weer dat die toezeggin-
gen nooit gedaan zijn.” De Jong ont-
kent echter dat dit het geval was. Ter-
wijl De Oorsprong tienduizenden eu-
ro’s betaalt om in het tv-programma

van kok Herman den Blijker te ver-
schijnen, ontstaan er tonnen aan
schulden, zo blijkt uit interne notu-
len van de coöperatie. Een bouwstop,
allerlei conflicten en oplopende schul-
den blijken een voorbode van het in
januari 2011 uitgesproken faillisse-
ment. Een lange lijst van gedupeer-
den, waaronder met ruim 74.000 eu-
ro ook subsidiegever de gemeente De-
venter, is het resultaat.

D eskundigen (zie kader
rechts: ‘Failliet ga je niet
zomaar’) zijn het erover
eens dat onderzoek naar

de achtergrond van De Jong op zijn
zachtst gezegd verstandig was ge-
weest. En op basis van de eerdere fail-
lissementen hadden provincie en ge-
meente de subsidie zelfs kunnen wei-
geren. Maar deze blijken juist zeer te-
rughoudend. ,,Wij hadden voor het
eerst met deze man te maken, dan ga
je geen uitgebreid onderzoek doen”,
aldus gedeputeerde Esther Maij. Vol-
gens haar was het feit dat een bank
zich achter het plan geschaard had,
voldoende reden om de subsidie toe
te kennen. Ook Marco Swart, wethou-
der in Deventer, voelt niets voor gron-
diger onderzoek naar subsidieaanvra-
gers: ,,Je kunt natuurlijk heel stoer
standaard alle subsidieaanvragen te-
gen het licht gaan houden. Maar dan
bezorg ik 95 procent van de mensen
een hoop rompslomp extra. Ik kan

niet beloven dat zoiets nooit meer ge-
beurt. Zulke mensen zouden niet be-
staan als ze niet goed waren in men-
sen ervan te overtuigen dat iets best
kan, terwijl er eigenlijk iets verkeerds
in zit.” Aanvragers van subsidies, daar
komt het in de praktijk op neer, hoe-
ven bij de provincie Overijssel en de
gemeente Deventer dus niet veel
meer in te dienen dan enthousiaste
plannen en hun naam en adresgege-
vens.
En De Jong? Die huurt vandaag de
dag op de luchthaven Twente een
aantal oude munitiebunkers, van de
gemeente Enschede en zijn subsidie-
gever de provincie Overijssel. Hij rijpt
er kazen die aan ingevlogen koks uit
heel Europa verkocht moeten wor-
den. Om een beeld te krijgen van zijn
plannen in Twente bezoekt de ge-
meente Enschede eind 2009, in het
kader van vergunningaanvragen door
De Jong, wél De Oorsprong, maar
niet zijn subsidiegever de gemeente
Deventer. Terwijl deze juist over ver-
gunningen doorlopend conflicten
heeft met De Jong. Maar die maakt in
Twente een nieuwe start. Met weder-
om grote ambities, en een schone lei.

 Deze publicatie is tot stand gekomen in
samenwerking met radioprogramma Ar-
gos (VPRO). De uitzending van vandaag
(12.15-13.00 uur, Radio 1) staat in het
teken van dit onderzoek. Terugluiste-
ren kan via www.vpro.nl/argos.

Wie subsidie aanvraagt hoeft
vaak alleen een mooi plan in
te dienen dat aansluit bij
politieke beleidsdoelen. En dat
terwijl de achtergrond van
een aanvrager soms de nodige
vraagtekens oproept. Zo
subsidieerden de provincie
Overijssel en de gemeente
Deventer een ambitieus
landbouwproject, zonder
onderzoek te doen naar
eerdere faillissementen van de
initiatiefnemer. Met opnieuw
een faillissement, een lange
lijst gedupeerden en een
slepend juridisch conflict tot
gevolg.

door Jelte Posthumus
j.posthumus@destentor.nl

Weinig controle op veel subsidie
De gebouwen van coöperatie De Oorsprong in Schalkhaar, vlakbij Deventer. Ondanks 289.000 euro subsidie kwam het project niet van
de grond en ging de coöperatie in januari 2011 zelfs failliet.  foto links Boerderij Vandaag foto rechts Ab Hakeboom


