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Koper CBS-complex krijgt
‘oprotpremie’ van 8,5 ton
Koper CBS-complex krijgt
VASTGOED Kantoorkolos gekocht met gemeentelijke lening van 4,5 ton

door Siebrand Vos

HEERLEN – Bij de doorverkoop van
het voormalige CBS-complex in
Heerlen is de overheid er ettelijke
miljoenen bij ingeschoten. De kan-
toorkolos ging in 2012 voor
464.000 euro over in handen van
het PMR-management van Pim de
Bruin. Binnen een jaar liet De
Bruin zich door gebruiker Walas
uitkopen voor 8,5 ton, leert een
vonnis van Rechtbank Gelderland
waarover nog niet was bericht.

Bij publicatie van de eerste jaarre-
kening bleek dit jaar dat de kantoor-
kolos al na een jaar voor 4,2 mil-
joen euro in de boeken stond: ne-
gen keer het verkoopbedrag.

Vastgoedondernemer Geerd Si-

monis toonde in 2012 ook interesse
in het complex, dat dan 4 à 5 mil-
joen euro waard zou zijn. Wethou-
der Riet de Wit (SP) verzweeg dat
voor de raad. Walas moest het com-
plex omvormen tot broedplaats
voor creatieven, vergroening en
stadslandbouw.

Het door Gerben van Straaten ge-
leide Walas kon echter geen finan-
ciering krijgen. Heerlen wilde daar-
op wel een lening verstrekken,
maar constateerde dat deze partij
daar niet gezond genoeg voor was.

Zo kon het gebeuren dat Pim de
Bruin als koper naar voren werd ge-
schoven door Walas. Ook De Bruin
had geen geld, maar werd nog wel
goed genoeg bevonden voor die ge-
meentelijke lening. De Bruin kreeg

de aandelen op naam van een ven-
nootschap, die alleen al jaarlijks ze-
ven ton aan huur vangt van de Be-
lastingdienst. Al snel kreeg hij ruzie
met Van Straaten, wat resulteerde
in een finale kwijting van 8,5 ton
(2,5 ton dividend en 6 ton voor de
aandelen). Een oprotpremie, noem-
de hij dat zelf in het vonnis.

Raadslid Roel Leers heeft het
stadsbestuur keer op keer gewaar-
schuwd voor Walas. Hij was het
ook die meteen zag dat Walas voor
bodemprijzen kantoorruimte ver-
huurt. „Het is ongelofelijk hoe
Heerlen miljoenen aan gemeen-
schapsgeld liet lopen. Stadsland-
bouw kwam amper van de grond,
een banenmotor is het evenmin. Si-
monis had er meer van gemaakt.”


