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Gevecht om kantoorkolos
STADSLANDBOUW

Het oude CBS-
complex werd door
Heerlen voor
minder dan een
half miljoen door-
verkocht aan een
armlastige partij.
Doel: stadslandbouw
en duurzame innova-
tie. Koper liet zich
binnen een jaar
uitkopen voor 8,5
ton. Stadslandbouw
laat op zich wachten.

door Claire van Dyck/Siebrand Vos

TT oen het Heerlense raads-
lid Roel Leers de huur-
prijzen in het voormali-
ge CBS-complex twee
jaar geleden op zijn web-

site zette, werd door burgemeester
Paul Depla prompt aangifte ge-
daan. Leers zou hebben gelekt uit
vertrouwelijke stukken. Hij had die
aantoonbaar niet bij de raadsgriffie
ingezien, zo bleek al snel, maar was
er langs andere weg achter geko-
men dat het werkvoorzieningschap
voor 55 euro per vierkante meter
huurde – een prijs die verre van
marktconform is.
Uitermate pijnlijk, omdat de ge-
meente Heerlen zich rond die tijd
bij de Raad van State moest verde-
digen tegen de aantijging dat ze
nieuwe kantoor- en winkelruimte
bijbouwde in tijden van forse leeg-
stand.
Eigenaar Carbon6 BV had nog wel
lager kunnen gaan zitten met zijn
huurprijzen. De besloten vennoot-
schap had de 43.000 vierkante me-
ter kantoorruimte een jaar eerder
overgenomen voor 464.000 euro.
Daarbij inbegrepen het voormalige
hoofdkantoor van de Oranje Nas-
sau-mijnen en het historische
schachtgebouw.
Heerlen nam het complex over van
de Rijksgebouwendienst en schoof
het meteen door naar Carbon6.
Deze koper moest het complex ont-
wikkelen tot EcoGrowth Center:
plek voor stadslandbouw, duurza-
me innovatie, stedelijke activiteiten
en creatieve bedrijven. Dat alles on-
der regie van conceptontwikkelaar
Walas en diens leidsman Gerben
van Straaten.
Heerlen betaalde Walas 50.000 eu-
ro voor een hele globale business-

case, door te schermen met toezeg-
gingen van andere marktpartijen
die eenzelfde bedrag zouden willen
investeren. Achteraf bleken die par-
tijen er niet te zijn.

OPROTPREMIE
Beoogd gebruiker Walas kon hoe
OPROTPREMIE
Beoogd gebruiker Walas kon hoe
dan ook geen financiering krijgen,
waarop de doorverkopende ge-
meente het bedrag wel wilde le-
nen. Maar omdat Walas zelfs voor
zo’n onderhandse lening niet soli-
de genoeg werd geacht, schoof Wa-
las zakenrelatie Pim de Bruijn en
diens BV naar voren om de lening
op naam te krijgen. De Reken-
kamercommissie concludeerde la-
ter dat de gemeente wel heel mak-
kelijk in zee was gegaan met een
partij die ze nauwelijks had door-
gelicht.
De Bruijn en Van Straten gingen al
snel rollend over straat. Na een
rechtszaak liet De Bruijn zich bin-
nen een jaar uitkopen door Walas.
Hij kreeg een „oprotpremie” van
8,5 ton: 6 ton voor de aandelen en
2,5 ton dividend. Walas voelde zich
naderhand misleid en begon een
bodemprocedure die nog loopt.

Hoe opvallend laag de verkoopprijs
was, werd onlangs duidelijk. De eer-
ste jaarrekening leert dat het voor
464.000 doorverkochte complex na
een jaar al voor ruim 4,1 miljoen eu-
ro in de boeken staat. Het jaarver-
slag stelt „dat de historische kost-
prijs te weinig inzicht gaf in de wer-
kelijke waarde.”
Een understatement van de eerste
orde. Kopers waren zich bewust
van de mogelijkheden die zo’n
koopje biedt. Tijdens een kort ge-
ding werd gerefereerd aan corres-
pondentie tussen De Bruijn en
Van Straaten over de koop: „Je
weet dat voor jou en voor ons geldt
dat de omstandigheid dat wij bei-
den nauwelijks pensioenopbouw
hebben een drive is geweest om in
dit project te stappen.”

CADEAUTJE
Een cadeautje, zo noemt hoog-
CADEAUTJE
Een cadeautje, zo noemt hoog-
leraar vastgoedfinanciering Piet
Eichholtz het doorverkopen van de
kantoorkolos voor nog geen half
miljoen euro. En dat met een zit-
tende huurder, de Belastingdienst,
die jaarlijks al minstens zeven ton
in het laatje brengt. Eichholtz: „Er

is neem ik aan getaxeerd op ‘grond-
waarde minus sloopkosten’. Maar
het is niet gesloopt, het gebied
wordt niet herontwikkeld: het ge-
bouw doet dienst als kantoren-
complex.”
Het was de bedoeling dat een sub-
stantieel deel zou worden onttrok-
ken aan de kantorenmarkt. Hoewel
de politiek er op aandrong dat voor-
af goed te regelen, zodat juridisch
was vastgelegd dat in het gebouw
activiteiten plaatsvinden conform
het EcoGrowth Concept, gebeurde
dat niet. Het bestemmingsplan zou
na verkoop wel worden gewijzigd,
als het zo ver zou zijn. Tot op he-
den is dat niet gebeurd.
Onbegrijpelijk, stelt hoogleraar
Eichholtz: „Heerlen geeft dat pand
weg voor bijna niets, met belasting-
geld: een gemeentelijke lening. De
eigenaar bewijst de gemeente een
lippendienst door te zeggen dat hij
met creatieve bedrijfjes bezig is,
maar verder is het vooral gewoon
kantoorpand. Zo kunnen de huidi-
ge eigenaren bonafide kantooreige-
naren moeiteloos uit de markt con-
curreren. Het is iets voor het pro-
gramma Opgelicht. De gemeente is

medeschuldig. Wanbeleid.”
Er was een alternatief geweest.
Geerd Simonis, een Heerlense on-
dernemer die gespecialiseerd is in
het herontwikkelen van vastgoed,
meldde zich schriftelijk als geïnte-
resseerde. „In gesprekken had ik al
laten weten dat het complex al snel
vier à vijf miljoen euro waard is.”
Makelaars en vastgoedmensen
waarschuwden de gemeenteraad
vooraf dat de kantorenmarkt ver-
vuild kon raken, als al die door Wa-
las geschilderde vergezichten niet
bewaarheid zouden worden. Maar
die bezwaren werden in een raads-
debat door de coalitie weggewuifd:
Heerlen moest deze kans grijpen.

STADSLANDBOUW
Na drie jaar is er amper stadsland-Na drie jaar is er amper stadsland-
bouw in Carbon6. Beoogd specia-
list Henk van Latesteijn trok zich
binnen een halfjaar al terug vanwe-
ge „alle rumoer” in de politieke are-
na en het gevecht tussen de eigena-
ren. Veel meer dan een proefopstel-
ling op, pak ’m beet, tweehonderd
vierkante meter is er niet te zien:
een bassin met forellen, die voor
bemesting van planten op aan-

palende kweektafels zorgen.
Peter Borkens van Walas stelt dat
zijn organisatie in goed overleg is
met de gemeente om de bestem-
ming te kunnen veranderen. „Het
afgesproken programma wordt
gewoon uitgevoerd. We zijn volop
bezig met de voorbereiding van on-
der meer stadslandbouw. Maar dat
is een omvangrijk verhaal. Er zijn
grote investeringen mee gemoeid.
Wij hopen er binnen drie maan-
den uit te komen.”
De gemeente Heerlen zegt nog
steeds op initiatief en gegevens van
Walas te wachten. Pas als die bin-
nen zijn kan de procedure voor
een bestemmingsplanwijziging, die
maximaal drie jaar duurt, in gang
worden gezet. Heerlen lijkt geen
kracht te kunnen zetten. In de
koopakte en akte van geldlening
zijn in ieder geval geen harde eisen
opgenomen.
Zoals de gemeente op Walas
wacht, zo wacht raadslid Roel
Leers nog steeds op het hoger be-
roep dat het OM na zijn vrijspraak
eerder dit jaar heeft aangekondigd.
„Je wil toch graag weten wat je nog
te wachten staat.”

Stadslandbouw in het voormalige CBS-complex is voorlopig beperkt gebleven tot een proefopstelling met een forellenbassin en kweektafels voor onder meer kruiden.  foto Marcel van Hoorn


