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Heerlen lichtzinnig bij verkoop ‘CBS’

door Claire van Dyck en Siebrand Vos

D

Heerlen heeft zeer lichtzinnig gehandeld bij de verkoop van het voormalige CBS-complex: er is ruim
40.000 vierkante meter kantoorruimte doorverkocht aan een koper die net uit de schuldsanering kwam.
Andere gegadigden werden buiten de deur gehouden. De koper kreeg van Heerlen zelfs een lening tegen
niet-marktconforme voorwaarden. De stad loopt nu het risico dat dit wordt gezien als ongeoorloofde staats-
steun. Ook is de gemeenteraad onjuist geïnformeerd. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie.

D e eerste tomaten, kruiden of
vruchten hadden al geoogst
moeten zijn. Tot op heden zijn
de activiteiten in het reusach-
tige oude CBS-complex even-

wel beperkt. Met stadslandbouw – de be-
langrijkste beoogde pijler onder herbestem-
ming – is zelfs nog geen begin gemaakt in
de Heerlense kantoorkolos.

De gemeente Heerlen is wel heel makke-
lijk in zee gegaan met een partij die ze am-
per heeft doorgelicht, leert een kritisch on-
derzoeksrapport van de rekenkamercom-
missie dat vandaag verschijnt. CBS, een
complex verhaal, luidt de titel. En daarmee
is geen woord te veel gezegd.
Tussen de regels van het conceptrapport
doemt het beeld op van een bestuurlijke
top die gegrepen is door het idee om
stadslandbouw en creatieve industrie in
een incourant gebouw onder te brengen,
en daarmee een dooie plek in de stad
nieuw leven in te blazen.
Al dat enthousiasme moet hebben geleid
tot een zekere gretigheid, waarbij de ge-
bruikelijke zorgvuldigheid uit het oog lijkt
te zijn verloren. Bange vermoedens die al
langer in de gemeenteraad leven, worden

deels door de rekenkamercommissie be-
vestigd. Zo heeft de gemeente andere gega-
digden bewust uitgesloten van koop. Heer-
len koos voor een partij waarvan ze de
achtergrond niet of onvoldoende had on-
derzocht.
De vraag hoe dat heeft kunnen gebeuren
en waarom, wordt niet beantwoord. Wel
blijkt dat deze partij bij de bank nooit een
lening had gekregen voor deze aankoop.
Sterker, de gemeente financierde vervol-
gens zélf die lening. Maar niet tegen
marktconforme voorwaarden. Dat mag al-
leen als er een publiek belang gediend
wordt en als de transactie bij de Europese
Commissie wordt aangemeld. Niet ge-
beurd. Gevolg is dat Heerlen financieel risi-
co loopt, bijvoorbeeld als Brussel de trans-
actie aanmerkt als staatssteun. De gemeen-
teraad, die verkoop moest goedkeuren,
werd wezenlijke informatie onthouden.

Keuze voor WalasKeuze voor WalasKeuze voor Walas
Het is directeur programma’s Dorthe Schip-
perheijn die medio 2011 aangeeft in Walas
een partij te hebben gevonden die interes-
se heeft in het oude CBS-complex (behalve
de rode bakstenen kantoorkolos ook het
groene gebouw en de mijnschacht Oranje
Nassau). Walas heeft een integraal concept
voor de exploitatie: onder meer creatieve

industrie, participatie van de onderkant
van de arbeidsmarkt en verticale land-
bouw. Drijvende kracht Gerben van
Straaten presenteert in juni een plan dat zo-
veel enthousisme wekt, dat wordt besloten
dat Walas dé partij is die de kantoorkolos
moet ontwikkelen.
Probleem is dat Walas geen geld heeft. En
evenmin een bv is die lang genoeg bestaat
om voor een gemeentelijke lening in aan-
merking te komen. Financiers heeft Walas
ook al niet. Vandaar dat Van Straaten een
al langer bestaande vennootschap uit zijn
persoonlijke netwerk naar voren schuift als
koper: Participatie Management Rotterdam
van Pim de Bruijn, die voor de koop van
het complex een nieuwe bv opricht (Car-
Bon6).
De bestaansduur van een vennootschap is
echter ‘geen valide criterium om kredietwaar-
digheid te toetsen’ en leidt zo dus óók tot
problemen, constateert de rekenkamercom-
missie nu. De Bruijn blijkt in 2005 failliet
verklaard en heeft tot medio 2008 in de
schuldsanering gezeten, leert onderzoek
van Boels Zanders Advocaten in opdracht
van de rekenkamercommissie. Hij beschik-
te niet over enig reëel vermogen dat een ge-
meentelijke lening van een half miljoen eu-
ro rechtvaardigt.
Evenmin is onderzoek gedaan naar Van

Straaten en diens bv’s. ‘Er is geen toetsing ge-
maakt van of onderzoek gedaan naar de fi-
nanciële soliditeit van de partij waarmee de
gemeente een relatie wil opbouwen.’
Het idee van Van Straaten om zijn kennis
De Bruijn naar voren te schuiven, breekt
hem in het najaar van 2012 overigens op als
er onenigheid ontstaat over het eigendom,
het concept en de exploitatie. Een gang
naar de rechter volgt, maar beide partijen
blijken tot elkaar veroordeeld. Uiteindelijk
wordt De Bruijn begin dit jaar uitgekocht
en wordt de rechthand van Gerben van
Straaten, Peter Borkens, eigenaar van
het c0mplex.
Daarmee is de kou niet uit de lucht. Het
stadslandbouwproject FarmCity Heerlen,
het initiatief dat de verbeelding bij stadsbe-
stuur en betrokken ambtenaren min of
meer op hol leek te doen slaan, wordt in
maart van dit jaar teruggetrokken. Direc-
teur en deskundige Henk van Latesteijn
stopt vanwege het „aanhoudende rumoer”
rond het oude CBS-complex en de nieuwe
eigenaar. Hij heeft er op deze plek geen ver-
trouwen meer in. Terwijl juist hij erbij was
gehaald, omdat Walas geen ervaring heeft
met stadslandbouw.
Gevolg: het reusachtige complex staat een
jaar na aankoop nog grotendeels leeg. Er
zijn wel enkele huurders. Naast de Belas-

tingdienst - met een naar verluidt jaarlijkse
huur van 700.000 euro de kurk waarop de
nieuwbakken eigenaar drijft - zijn dat on-
der meer werkvoorzieningschap WOZL,
een datacenter en kleine creatieve bedrijf-
jes als een dansschool en een glasatelier.

In de maag
Hoe heeft het zover kunnen komen?Hoe heeft het zover kunnen komen?
Al vanaf 2009 lopen gesprekken tussen de
gemeente Heerlen en de Rijksgebouwen-
dienst over een nieuwe invulling van het
complex, dat medio 2010 leeg komt te staan
wanneer het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek verhuist naar nieuwbouw iets verder-
op. Heerlen zit ermee in de maag. Gelet op
de leegstand en de bevolkingskrimp geeft
toenmalig wethouder stadsontwikkeling
Lex Smeets (PvdA) aan dat het gebouw al-
leen met een onorthodoxe oplossing kan
worden aangepakt.
Februari 2011 lanceert Smeets het idee om
in het gebouw onder meer ‘verticale land-
bouw’ te bedrijven, een idee afkomstig van
een ambtenaar. Daarop maakt de Heerlen-
se vastgoedondernemer Geerd Simonis, be-
kend van bedrijvenpark C-Mill, per mail en
per brief zijn interesse in het gebouw ken-
baar aan de wethouders Lex Smeets en Riet
de Wit. Beide bestuurders komen samen
tot de conclusie dat Simonis vooralsnog
niet bij de ideevorming betrokken wordt.
‘Op dat moment is Simonis al bij drie vast-
goedprojecten in Heerlen betrokken en nog
zo’n complex erbij achten zij te veel, volgens
wethouder Smeets’, zo noteert de rekenka-
mercommissie. Op 19 april 2011 wordt Simo-
nis per brief bedankt.
Dat wordt in ieder geval niet gemeld aan de
gemeenteraad bij dé beslissing over ver-
koop in april 2012. Ook later, als kritische
raadsleden expliciet vragen of er interesse
van andere partijen dan Walas was, wordt

dat ontkend door wethouder Riet de Wit.
Als daarna gericht wordt gevraagd naar de
briefwisseling met Simonis, blijkt die on-
vindbaar. Uiteindelijk wordt die bij Simo-
nis opgevraagd. De Wit zegt zich die brief
niet te herinneren. Het college gaat begin
dit jaar diep door het stof en biedt excuses
aan. Reden voor de raad om een onderzoek
in te laten stellen door de rekenkamercom-
missie. Die ontdekt vervolgens dat De Wit
niet alleen de correspondentie, maar ook
het overleg met Smeets is ‘vergeten’.

Meer gegadigden
Uit het onderzoek komt naar voren dat Si-Uit het onderzoek komt naar voren dat Si-
monis niet de enige andere gegadigde was.
In 2010 melden twee vastgoedinvesteerders
zich - via het raadslid Christian Petermann
- met plannen voor studentenhuisvesting.
De gemeente laat het Rijk (toen nog eige-
naar) weten dat studentenhuisvesting niet
kan, omdat het bestemminsgplan dat niet
toelaat. Ook Imtech, dat techniek voor
stadslandbouw levert, meldt zich kort na Si-
monis. Er worden gesprekken gevoerd en
mogelijkheden gezien voor stadslandbouw
in het CBS. Ter voorbereiding op een brain-
stormsessie worden contacten gelegd met
mensen die ideeën kunnen aandragen. Zo
ontstaat het contact met Henk van Lateste-
ijn, die het stadslandbouwproject zou gaan
uitvoeren.
Tijdens die brainstormsessie in april 2011
worden drie opties voor het voormalige
CBS besproken: verticale landbouw, studen-
tenhuisvesting en creatieve industrie. Dui-
delijk wordt dat stadslandbouw niet dé op-
lossing voor het complex kan zijn; slechts
een derde van het gebouw is daarvoor ge-
schikt. De rest zal op andere wijze geëxploi-
teerd moeten worden. In mei wordt Walas
geïntroduceerd.
Ambtelijk wordt op 1 juni een collegevoor-

stel opgesteld om actief op zoek te gaan
naar investeerders en voor 1 december een
naam te selecteren. ‘Dit wordt in de ambtelij-
ke of bestuurlijke lijn tegengehouden’, schrij-
ven de rapporteurs. Wie heeft tegengehou-
den dat andere partijen een kans zouden
krijgen, heeft de rekenkamercommissie ech-
ter niet kunnen achterhalen. Wel wordt de
hand gelegd op een memo waaruit blijkt
dat het gewraakte stuk is tegengehouden;
daarbij wordt verwezen naar een gesprek
van de twee wethouders met Van Straaten.
‘De directeur programma’s weet ervan.’
Ambtenaren geven aan dat zij vanaf dat mo-
ment opdracht krijgen geen contact meer
te onderhouden met andere geïnteresseer-
den.
De rol van de directeur programma’s
Dorthe Schipperheijn is ook door de reken-
kamercommissie onder de loep genomen,
na politieke vragen over vermeende belan-

genverstrengeling. Ze speelt een ongebruike-
lijke rol - zeker wanneer ze zich persoonlijk
bemoeit met de betaling van een factuur
van Walas - en heeft te veel petten op. Er
lijkt evenwel ‘geen aanleiding te veronderstel-
len dat er andere dan zakelijke en functionele
relaties hebben plaatsgevonden.’
Van Straaten krijgt de door hem gevraagde
50.000 euro voor het opstellen van een bu-
sinessplan door te schermen met toezeggin-
gen van andere marktpartijen die eenzelfde
bedrag zouden willen investeren. Achteraf
blijken die er niet te zijn. De businesscase
is tot op heden geheim. Raadsleden krijgen
hem niet ter inzage, en ook de rekenkamer-
commissie vraagt er vergeefs om. Naar ver-
luidt bevat het plan vier scenario’s met alle-
maal de aanname dat Walas het gebouw
voor 1 euro kan kopen.
Er komt een lobby op gang om het Rijk zo-
ver te krijgen het complex voor éen euro te
verkopen. Pikant: wethouder De Wit pas-
seert collega Smeets door een brief te schrij-
ven aan toenmalig minister Donner zonder
Smeets - naar zijn zeggen - daarover in te
lichten. De lobby strandt, verkoop kan al-
leen met een externe taxatie. Die van de ge-
meente komt uit op 245.000 euro, die van
het Rijk op 704.000 euro. De verkoopprijs
ligt daar tussenin: 464.000 euro.
Dan is haast geboden. Om geen plantsei-
zoen te verliezen, zou de koop in mei rond
moeten zijn, meldt Walas. Schipperheijn
verhoogt de druk door te zeggen dat het bu-
sinessplan anders niet meer geldig is. Ge-
zocht wordt naar een constructie voor een
lening aan Walas waarbij de gemeenteraad
omzeild kan worden. Dat lukt uiteindelijk
niet. Wel komt er een versnelde afhande-
ling. De gemeenteraad voelt zich in april
2012 onder druk gezet. Ze hekelt de proce-
dure, de gebrekkige informatie en de grote
haast, maar stemt toch schoorvoetend in.

College B en W niet
eens met conclusies
Het college van B en W van Heerlen
is het niet eens met een groot aantal
conclusies van de rekenkamercom-
missie die selectie- en verkooppro-
ces van het voormalig CBS-kantoor
onderzocht. Dat is het enige dat wet-
houder Riet de Wit (economie) op
dit moment inhoudelijk kwijt wil.
„We hebben als college een schrifte-
lijk weerwoord gegeven dat morgen
(vandaag, red.) openbaar wordt. Ik
wil me graag verdedigen, maar kan
en mag nu niet reageren op een con-
ceptrapport dat geheim is.”
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