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Heerlen, 

. 

 

Onderwerp 

Beantwoording vragen ex. art. 35 RvO. 

 

 

Geachte heer Leers, 

 

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 8 april 2016 inzake delen wij u het volgende 

mede. 

 

Vooraf 

 

We hebben kennis genomen van uw vragen naar aanleiding van het artikel in Vrij 

Nederland getiteld De Leegstandsmessias van 8 april jongstleden inzake het bedrijf 

Walas Concepts. Uw vragen richten zich voor een deel op ontwikkelingen bij het 

bedrijf Walas Concepts. Het enkelvoudige feit dat het bedrijf onder meer in Heerlen 

actief is, betekent niet dat wij over informatie beschikken inzake de bedrijfsvoering 

van het bedrijf. Het is ons daarom niet mogelijk om inhoudelijk antwoord te geven 

op een aantal van uw vragen. U kunt zich hiervoor wenden tot het genoemde 

bedrijf. Voorts stelt u een aantal keren vragen over de vastgoedtransactie die 

eerder uitgebreid aan de orde is geweest in de raad naar aanleiding van het 

onderzoek door de rekenkamercommissie. Wij volstaan bij die vragen met een 

verwijzing naar die discussies en de onderliggende onderzoeken.  

Tenslotte hebben wij uw vragen genummerd. 

 

Vraag 1. 

Welk deel van de door Walas/Gerben van Straaten aan onze stad voorgelegde 

EcoGrowthCenter plannen met betreking tot het voormalige CBS complex is 

(volledig) gerealiseerd? 

 

Antwoord 

In uw vragen vraagt u naar ontwikkelingen van een private onderneming. Het 

college beschikt niet over dergelijke informatie. Wij kunnen vaststellen dat de 

plannen voor stadslandbouw tot op heden niet zijn gerealiseerd. Wel zijn delen van 

het complex verhuurd aan zowel startende ondernemers als aan bestaande 

instellingen, zoals de belastingdienst, Parkstad Limburg en de WOZL.  

 

Vraag 2 

Registratienummer: 

BWV-16001991 

 

 

 

 



 

Hoeveel nieuwe bedrijvigheid leverden de plannen tot op heden op?  

 

Antwoord 

De laatste informatie waarover wij beschikken is begin 2015 door Walas aan ons ter 

beschikking gesteld en luidt als volgt: 

 

Walas Projects BV, sinds eind 2012 gevestigd in Carbon6: 

- 28 nieuwe arbeidsplaatsen (interne Walas mensen) 

- 10 doorstroom arbeidsplaatsen vanuit uitstroom naar andere werkgevers binnen 

en buiten Carbon6 (binnen de regio). 

 

Vestiging nieuw datacenter: 

- 2 nieuwe arbeidsplaatsen. 

 

Belastingdienst: 

- Instroom van ca. 50 arbeidsplaatsen vanuit andere regio's (inbreiding),  

- ca. 15 extra arbeidsplaatsen in het scancenter (historici, conservators, technici 

e.d.). 

 

WOZL: 

- ca. 5 extra arbeidsplaatsen in het bedrijfsrestaurant, keuken en samenwerking 

(o.a. schoonmaak, groenvoorziening met Walas/Carbon6. 

 

Ondernemers: 

- ca. 50 arbeidsplaatsen vanuit ex-werknemers (o.a. via arbeidsintegratie en 

heroriëntatie) en herintreding naar ZZP en ondernemerschap. 

- ca. 40 extra arbeidsplaatsen vanuit groei van de ondernemers binnen Carbon6. 

 

Doorstroom vanuit onderwijs (o.a. vanuit leerwerkbedrijven Citaverde en Arcus 

college): 

- ca. 10-15 arbeidsplaatsen. 

 

Totaal (direct) ca. 215 arbeidsplaatsen. Daarnaast zijn er indirect) ca. 40 extra 

arbeidsplaatsen in de regio gecreëerd. Hierbij kan o.a. gedacht worden de inzet van 

lokale leveranciers. 

 

Vraag 3. 

Hoeveel van de aldaar momenteel aanwezige bedrijvigheid is afkomstig van andere 

plekken in de stad/regio en zijn aldus ‘verhuizers’?  

 

Antwoord 

Zie antwoord op vraag 2. 

 

Vraag 4. 

Wat deelde Gerben van Straaten/Walas u mede over overzeese ervaringen in 

Canada? Hoe hebt u zich ervan vergewist dat het ‘Canadeese succes’ van 

Walas/Gerben van Straaten strookt c.q. strookte met de werkelijkheid? Hoe 

duidt/duidde u het feit dat Walas/Gerben van Straaten zijn bedrijvigheid 

associeerde met de plaatsen Rotterdam en Vancouver? Welke gedachten/betekenis 

bracht/brengt dit bij u te weeg?  



 

 

Antwoord 

De thematiek van de keuze van Walas is in het onderzoek van de rekenkamercom-

missie en in het beraad daarover uitgebreid aan de orde geweest.  

 

Vraag  5. 

Welke link c.q. prestatie koppelt u aan Walas/Gerben van Straaten zodra HAKA 

gebouw (Rotterdam) Polaroidfabriek (Enschede) en Machinefabriek (Vlissingen) 

genoemd worden?  

 

Antwoord 

De transformatie van oude gebouwen spreekt ons aan. Welke partijen daarin een 

bijdrage hebben is verder niet relevant. 

 

Vraag 6 

Welke reacties ontving u bij/van betrokken gemeenten en (voormalige) 

projectpartners in voorgaande projecten?  

 

Antwoord 

Wij hebben dergelijke reacties niet ontvangen. 

 

Vraag 7. 

Is het juist dat u via/na tussenkomst van de huidige (interim) gemeentesecretaris 

Walas/Gerben van Straaten uitnodigde om een presentatie te geven?  

 

Antwoord 

De thematiek van de keuze van Walas is in het onderzoek van de rekenkamercom-

missie en in het beraad daarover uitgebreid aan de orde geweest.  

 

Vraag 8. 

Indien u het standpunt inneemt dat Walas/Gerben van Straaten de oplossing bood 

voor het voormalige CBS complex hoe luidt uw oordeel over de wijze waarop deze 

oplossing in praktijk gebracht is?  

 

Antwoord 

In uw vragen vraagt u naar ontwikkelingen van een private onderneming. Het 

college beschikt niet over dergelijke informatie en onthoudt zich van een door uw 

gevraagd oordeel over de bedrijfsvoering van private ondernemingen.  

 

Vraag 9. 

Kunt u onderschrijven dat Walas/Gerben van Straaten –in ieder geval voorafgaand 

aan zijn activiteiten in onze stad- aan geen enkel leegstaand gebouw een 

succesvolle nieuwe invulling heeft kunnen geven?  

Indien nee, waarom niet?  

 

Antwoord 

Hier kunnen wij geen antwoord op geven omdat wij niet over de hiervoor 

noodzakelijke informatie beschikken. 

 

Vraag 10. 



 

Was u ervan op de hoogte dat bij diverse Walas/Gerben van Straaten projecten 

samenwerkingen vroegtijdig verbroken werden en relaties met partners 

gebrouilleerd raakten?  

 

Antwoord 

Hier kunnen wij geen antwoord op geven omdat wij niet over de hiervoor 

noodzakelijke informatie beschikken. 

 

Vraag 11. 

Bent u op de hoogte van plannen in de gemeente Hoogeveen waarbij Walas de 

opdracht kreeg om een sportpark te herontwikkelen?  

 

Antwoord 

Hier kunnen wij geen antwoord op geven omdat wij niet over de hiervoor 

noodzakelijke informatie beschikken. 

 

Vraag 12. 

Wat was het resultaat van deze (her)ontwikkeling?  

 

Antwoord 

Zie ons antwoord op vraag 11. 

 

Vraag 13 

Kent u de concrete plannen voor herinvulling van een oude fabriek te Hengelo 

(Hazemeyercomplex)? 

 

Antwoord 

De thematiek van de keuze van Walas is in het onderzoek van de rekenkamercom-

missie en in het beraad daarover uitgebreid aan de orde geweest. 

 

Vraag 14 

Welke rol speelde Walas/Gerben van Straaten daarin?  

 

Antwoord 

Zie ons antwoord op vraag 13. 

 

Vraag 15 

Welk resulaat leverde dit op?  

 

Antwoord 

Zie ons antwoord op vraag 13. 

 

Vraag 16. 

Hoe duidt u in deze uitspraken als: ‘ambities waren groter dan kwaliteiten’.  

 

Antwoord 

Wij hebben daar geen oordeel over. Ze zijn voor rekening van de steller 

 

Vraag 17. 



 

Welke Heerlense gemeenteambtenaren lieten zich tijdens een (werk)bezoek 

rondleiden en informeren over/in eerdere projecten van Walas/Gerben van Straten?  

 

Antwoord 

De thematiek van de keuze van Walas is in het onderzoek van de rekenkamercom-

missie en in het beraad daarover uitgebreid aan de orde geweest.  

 

Vraag 18. 

Welke projecten te Hengelo en Rotterdam bezochten zij?  

 

Antwoord 

Zie ons antwoord op vraag 17. 

 

Vraag 19. 

Welke verslagen zijn hiervan gemaakt c.q. wat werd hierover vastgelegd?  

 

Antwoord 

Zie ons antwoord op vraag 17. 

 

Vraag 20. 

Kent u Boei?  

 

Antwoord 

Ja. 

 

Vraag 21 

Bent u ervan op de hoogte welke ervaring c.q. mening zij over Walas/Gerben van 

Straaten hebben?  

 

Antwoord 

Neen. 

 

Vraag 22. 

Hebt u het Businessplan EcoGrowthCenter inmiddels -ter inzage- voorhanden?  

 

Antwoord 

De thematiek van de keuze van Walas is in het onderzoek van de rekenkamercom-

missie en in het beraad daarover uitgebreid aan de orde geweest.  

 

Vraag 23 

Bent u op de hoogte van werkzaamheden die Walas/Gerben van Straaten in Ede, 

Vaals en Enschede uitvoert c.q. uitvoerde? Hoe duidt/duidde u deze werkzaamhe-

den?  Boekte Walas/Gerben van Straten aldaar succes?  

 

Antwoord 

Wij hebben geen inzicht in de activiteiten van een private onderneming. 

 

Vraag 24 

Op welke wijze heeft de transformatie van het voormalige CBS complex onze stad 

‘op de kaart’ gezet?  



 

 

Antwoord 

Het is een van de projecten in Nederland waar door transformatie van bestaand 

vastgoed leegstand wordt tegengegaan.  

 

Vraag 25. 

Hoeveel van de aan ‘Walas’ verstrekte lening is inmiddels afgelost?  

 

Antwoord 

€ 215.000 is inmiddels afgelost. 

 

Vraag 26. 

Verloopt deze aflossing volgens de vooraf gemaakte afspraken?  

 

Antwoord 

Ja, dit is geheel volgens afspraak. 

 

Vraag 27. 

Wat weet/wist u over/van zakenpartner Pim de Bruijn/PMR  

(management) B.V.? Sinds wanneer en hoe was u op de hoogte van het feit dat 

samenwerking tussen PMR BV/Pim de Bruijn en Gerben van Straa-ten/Walas alles 

behalve goed verliep? Welke conclusie trok u hieruit? C.q. ondernam u in deze iets? 

Zo ja, wat?  

 

Antwoord 

De thematiek van de keuze van Walas is in het onderzoek van de rekenkamercom-

missie en in het beraad daarover uitgebreid aan de orde geweest.  

 

Vraag 28. 

Kunt u aangeven waarom het arbeidsbemiddelingsbedrijf en de stadslandbouwon-

derneming vervolgens kort daarna het Walas-concept verlieten?  

 

Antwoord 

In uw vragen vraagt u naar ontwikkelingen van een private onderneming. Het 

college beschikt niet over dergelijke informatie. 

 

Vraag 29. 

Was u ervan op de hoogte dat de huurinkomsten via huurder belastingdienst 

ongeveer anderhalf maal de hoogte van de koopprijs bedroegen? Zo ja, wat deed u 

met deze informatie?  

 

Antwoord 

De thematiek van de keuze van Walas is in het onderzoek van de rekenkamercom-

missie en in het beraad daarover uitgebreid aan de orde geweest.  

 

Vraag 30 

Hoe plaatst u -nu- de uitspraak van een toenmalig collegelid: ‘Wij hebben geen 

enkele reden, zeg ik u heel eerlijk, om de heer Van Straaten te wantrouwen, geen 

enkele.’  

 



 

Antwoord 

Wij hebben daar geen oordeel over. 

 

Vraag 31 

Kunt u bevestigen dat het college meer dan eens, op diverse wijzen en door diverse 

raadsleden, gewezen is op, laten we zeggen, ‘vreemde situaties’ betreffende 

Walas/Gerben van Straaten? Zo ja, waarom heeft het college al deze waarschuwin-

gen in de wind geslagen? Wie draagt de verantwoordelijkheid om op een dermate 

lichtzinnige wijze met dit dossier te zijn omgesprongen?  

 

Antwoord 

De thematiek van de keuze van Walas is in het onderzoek van de rekenkamercom-

missie en in het beraad daarover uitgebreid aan de orde geweest.  

 

Vraag 32 

Deelt u de mening dat Walas/Gerben van Straaten gemeeentelijke overheden en 

anderen willens en wetens om de tuin geleidt heeft als het op internationale 

(Canadese) ervaringen gaat en daar door hen/hem gerealiseerde resultaten?  

 

Antwoord 

Wij hebben daar geen oordeel over. 

 

Vraag 33. 

Hoe vind u dat met gemeentelijke partners omgegaan moet worden die de 

gemeente fout c.q. valselijk informeren c.q. om de tuin leiden?  

 

Antwoord 

Zie het antwoord op vraag 32 

 

Vraag 34 

Welke gevolgen brengt dat voor deze partners -die in onze gemeente actief zijn- 

volgens u met zich mee?  

 

Antwoord 

Zie het antwoord op vraag 32 

 

Vraag 35. 

C.q. wat gaat u concreet in deze tegen hen/hem ondernemen?  

 

Antwoord 

Zie het antwoord op vraag 32 

 

Vraag 36. 

Hoe duidt u de uitspraak van een Canadese ondernemer: ‘Ik vind het absurd en 

beledigend dat deze man het succes van iemand anders gebruikt voor zijn eigen 

gewin.’  

 

Antwoord 

Wij hebben hier geen oordeel over. 

 



 

Vraag 37. 

Wat vind u ervan dat als voorbeeld getoonde projecten feitelijk geen Walas/ Gerben 

van Straaten resultaten zijn maar slechts ‘beschreven en bestudeerde inspiratie-

bronnen’ blijken?  

 

Antwoord 

Ontwikkelaars en architecten gebruiken vaak impressies en inspirerende 

voorbeelden om hun ideeën te visualiseren. 

 

Vraag 38 

Gaf Heerlen enige medewerking/ondersteuning en/of ‘hand en spandiensten’ of 

toonde enige fysieke aanwezigheid aan en tijdens het bezoek dat het bestuur van 

Cilliwack tijdens hun bezoek in Nederland aan Walas/Gerben van Straaten projecten 

bracht?  

 

Antwoord 

Neen. 

 

Vraag 39. 

Zo ja, wat deed (direct en/of indirect) Heerlen bestuurlijk/ambtelijk en/of op enige 

andere wijze in deze?  

 

Antwoord 

Niet van toepassing 

 

Vraag 40. 

Hoe verhoudt -naar uw mening- een proefopstelling van 200m2 stadslandbouw zich 

tot door Walas/Gerben van Straaten getoonde plannen die tot 15.000m2 

besloegen?  

 

Antwoord 

U noemt het zelf een proefopstelling. We gaan er van uit dat het dit ook 

daadwerkelijk is. 

 

Vraag 41 

Hebt u het idee bij de neus genomen te zijn c.q. om de tuin te zijn geleid?  

 

Antwoord 

Neen.  

 

Vraag 42. 

Zo nee, waarom niet?  

 

Antwoord 

De herontwikkeling van het complex heeft de dreiging van langjarige leegstand 

voorkomen.  

 

Vraag 43. 

Kent u de presentatie waarin het CBS complex als uiterst succesvol voorgeschoteld 

word en allerlei resultaten getoond worden die in feite helemaal niet bestaan?  



 

 

Antwoord 

Neen. 

 

Vraag 44. 

Hoe beoordeelt u een dergelijke presentatie?  

 

Antwoord 

Niet van toepassing. 

 

Vraag 45 

Berust iets dergelijks op feiten of klinkklare leugens en/of bedrog?  

 

Antwoord 

Niet van toepassing. 

 

Vraag 46 

Hoe duidt u het feit dat Walas/Gerben van Straaten uit: ‘Hij erkent dat Walas 

eerder nog geen vergelijkbare projecten had geexploi-teerd.’  

 

Antwoord 

We wisten dat het Eco Growth concept nieuw was. 

 

Vraag 47. 

Een voormalig collegelid laat het volgende weten: ‘We hebben ons georrienteerd op 

hun ervaringen in Canada, tenminste, ik meen dat dat Canada was. Ik was ervan 

overtuigd dat Walas zijn uiterste best zou doen om het concept uit te werken. Ik 

weet dat ze dat in het buitenland ook hebben gedaan.‘ Hoe heeft u voor-gaande 

geverifieerd en van/uit andere bronnen laten bevestigen?  

 

Antwoord 

Wij hebben hier geen oordeel over. 

 

Vraag 48. 

Indien geen controle/feitencheck plaatsvond waarom c.q. op wiens aanraden liet u 

dit achterwege? 

 

Antwoord 

De thematiek van de keuze van Walas is in het onderzoek van de rekenkamercom-

missie en in het beraad daarover uitgebreid aan de orde geweest.  

  

Vraag 49 

Deelt u de mening van een oud collegelid: ‘Ik zou denken, we hebben toch alle 

reden om blij te zijn? Zo ja, op basis waarvan deelt u die mening? Zo nee, waarom 

niet?  

 

Antwoord 

We hebben hier geen oordeel over. 

 

Vraag 50. 



 

Onderschrijft u de uitspraak: “Ik heb nooit het idee gehad dat we belazerd zijn of 

ergens blind zijn ingestapt. Nog steeds niet.’ Indien u voorgaande onderschrijft: op 

basis waarvan doet u dat?  

 

Antwoord 

We hebben hier geen oordeel over. 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Heerlen, 

 

de wnd. secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

 

drs. D. Schipperheijn R.K.H. Krewinkel 

 

 

 

Deze brief is digitaal ondertekend en daarom staan er geen handtekeningen onder. 

 


