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Inleiding

Op 25 februari j.l. doet de begeleidingscommissie voor het onderzoek naar de koop en doorverkoop
van het voormalige CBS-complex aan de Kloosterweg te Heerlen het verzoek aan de
Rekenkamercommissie van de gemeente Heerlen het betreffende onderzoek uit te voeren. De
Rekenkamercommissie accepteert dit verzoek, daar een dergelijk onderzoek valt binnen het
takenpakket van de commissie, namelijk de Gemeenteraad ondersteunen bij de kaderstellende en
controlerende taak.
Op verzoek van Gemeenteraad moest het onderzoek snel opgepakt worden en medio april tot een
rapportage van de bevindingen en conclusies leiden. Inclusief hoor en wederhoor, zoals in de
Verordening van de Rekenkamercommissie Heerlen is opgenomen. De rapportage is medio april
opgeleverd en aangeboden aan respectievelijk de Algemeen Directeur en het College voor ambtelijke
en bestuurlijke hoor en wederhoor. College en Algemeen Directeur hebben op dat punt uitstekend
meegewerkt en binnen twee weken een reactie gegeven. Het rapport kan aldus in de meivergadering van de gemeenteraad behandeld worden.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de aanleiding van het onderzoek geschetst en de opdracht van de
Gemeenteraad. In hoofdstuk 3 en 4 zijn respectievelijk de vier onderzoeksvragen en de normen
uitgewerkt. De normen worden uitgebreider behandeld in bijlage 2. De verantwoording van de
onderzoeksaanpak is in hoofdstuk 5 opgenomen.
In hoofdstuk 6 komen per onderzoeksvraag de bevindingen aan bod. Ter ondersteuning van de
bevindingen is in bijlage 1 een tijdlijn opgenomen. Daarin zijn data opgenomen waarop
gecorrespondeerd en/of gehandeld is. De tijdlijn is geen bevinding op zich, en momenten die van
belang zijn voor de conclusies worden in de bevindingen behandeld. Tot slot worden in hoofdstuk 7
de conclusies kort en puntsgewijs gepresenteerd die uit de bevindingen volgen.
De bijlagen 3 en 4 bevatten een lijst van respondenten die geïnterviewd zijn en een lijst van
geraadpleegde documenten. Bijlage 5 bevat de bestuurlijke reactie van het College. Deze is integraal
wat betreft het bestuurlijke deel in de bijlage opgenomen. De bijlage bij de bestuurlijke reactie van
het College, die de feitencheck of ambtelijke reactie bevat, is zoals gebruikelijk bij rapporten van de
Rekenkamercommissie niet opgenomen in dit rapport. Daar waar door de Rekenkamercommissie dat
van toepassing is geacht, is de tekst van het conceptrapport naar aanleiding van de ambtelijke hoor
en wederhoor of feitencheck aangepast. Bijlage 6 bevat het nawoord van de Rekenkamercommissie,
waarin deze op de bestuurlijke hoor en wederhoor reageert. Tot slot is in de bijlagen 7 en 8 de
correspondentie tussen Rekenkamercommissie en College weergegeven over de opvraag van
documenten die de Rekenkamercommissie nodig achtte voor de beantwoording van de
onderzoeksvragen.
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Aanleiding

Medio 2010 kwam het toenmalige CBS gebouw aan de Kloosterweg te Heerlen leeg te staan. Het
gebouw was in eigendom van de Rijksgebouwendienst. Gekeken is naar de ontwikkeling en
exploitatie van het gebouw, mede in overleg met de gemeente Heerlen. Op 26 april 2012 heeft de
Gemeenteraad besloten akkoord te gaan met koop en doorverkoop van het CBS gebouw, ten
behoeve van de ontwikkeling van onder andere stadstuinbouw binnen een multifunctioneel
complex. In april 2012 is het voormalige CBS-gebouw via de gemeente doorverkocht aan CarBon6 BV
i.o., gelieerd aan Walas Concepts BV.
Bij de beantwoording van artikel 35-vragen naar aanleiding van het besluit van 26 april 2012 blijkt de
raad onvolledig te zijn geïnformeerd over de belangstelling voor de ontwikkeling en/of exploitatie
van het voormalige CBS gebouw. Het College heeft per brief van 23 januari 2013 excuses aangeboden
aan de Gemeenteraad voor de abusievelijk onvolledige informatie. Tijdens een interpellatiedebat op
5 februari 2013 is volgens de raad geen afdoende feitenrelaas gepresenteerd. Dat heeft de raad doen
besluiten tot het instellen van een nader raadsonderzoek. Hiertoe is een begeleidingscommissie
gevormd1. De overwegingen daarbij waren de volgende:
-

De feiten over de belangstelling voor de ontwikkeling van het gebouw hebben tot op heden
niet tot een samenhangend en eenduidig verhaal geleid;

-

De achtergronden van bepaalde feiten zijn niet achterhaald kunnen worden;

-

Veel belang wordt gehecht aan het antwoord op de vraag of de feiten en de daaruit afgeleide
informatie ten tijde van het raadsbesluit van 26 april 2012 gepresenteerd zijn
overeenkomstig de kennis en de wetenschap van dat moment.

Het laatste punt wordt door de begeleidingscommissie gezien als de kernoverweging die tot de
onderzoeksopdracht heeft geleid. De begeleidingscommissie kreeg als opdracht mee de
onderzoeksopdracht te formuleren, het onderzoek uit te laten voeren door een deskundige partij en
het onderzoek te begeleiden.
De reikwijdte van het onderzoek is door de begeleidingscommissie als volgt gedefinieerd :
1. Procesgang, vastlegging en rollen actoren: De onderzoeker inventariseert de procesgang, de
schriftelijke vastlegging en de rollen van de betrokken ambtelijke en bestuurlijke actoren bij
de inventarisatie en selectie van belangstellenden voor de ontwikkeling en/of exploitatie van
het voormalige CBS gebouw voor zover deze selectie plaatsgevonden heeft onder
verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van Heerlen en niet van de
Rijksgebouwendienst.
2. Belangstelling: De onderzoeker inventariseert de belangstelling voor de ontwikkeling en de
exploitatie van het gebouw en de wijze waarop, aan wie en wanneer deze belangstelling
kenbaar is gemaakt.
3. Informatie aan de raad over belangstelling: De onderzoeker onderzoekt aan de hand van de
resultaten van de inventarisatie onder 1 en 2 of het College de raad op 26 april 2012 over de

1

Leden van de begeleidingscommissie : de heren M. Feijen (voorzitter), P. Brauer, R. Leers, R. Hummel, C. Petermann en
mevrouw P. Larik-Langohr.
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belangstelling feitelijk volledig heeft geïnformeerd en de destijds gegeven informatie logisch
uit de toen bij het College bekende feiten afgeleid kan worden.
4. Zorgvuldigheid selectie: De onderzoeker onderzoekt op welke wijze ten behoeve van het
principebesluit van het College op 17 april 2012 de selectie van de kandidaat koper heeft
plaatsgevonden en de wijze waarop daarbij rekening is gehouden met eventueel andere
gegadigden en objectiviteit is betracht in relatie tot die gegadigden. In het licht daarvan
onderzoekt de onderzoeker of bij deze selectie de van toepassing zijnde voorschriften
afdoende zijn betrokken. Hierbij wordt gedacht aan het Treasurystatuut, de
aanbestedingsvoorschriften, het subsidiehoofdstuk van de Algemene wet bestuursrecht en
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van die wet. Voorts betrekt de onderzoeker
bij dit onderzoek de vraag of het College in voldoende mate de financiële positie van de
kandidaat koper(s) heeft afgewogen mede gelet op de risico’s van de haalbaarheid van de
plannen van de kandidaat koper(s).
In het volgende hoofdstuk wordt deze reikwijdte naar onderzoeksvragen vertaald.
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Onderzoeksvragen

In de onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie is de reikwijdte van het onderzoek vertaald in
de volgende onderzoeksvragen :
1. Procesgang, vastlegging en rollen actoren
-

Op welke wijze is door de gemeente Heerlen de inventarisatie van de belangstelling voor de
ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS gebouw in de periode voor 26 april 2012
vorm gegeven, hetzij actief hetzij passief?

-

Op welke wijze is de selectie tot stand gekomen van de belangstelling voor de ontwikkeling
en exploitatie van het voormalige CBS gebouw in de periode voor 26 april 2012?

-

Welke ambtenaren en bestuurders van de gemeente Heerlen waren betrokken bij de
inventarisatie en de selectie van de belangstelling voor de ontwikkeling en exploitatie van
het voormalige CBS gebouw in de periode voor 26 april 2012?

-

Welke rollen hebben deze ambtenaren en bestuurders gehad en welke activiteiten hebben
zij ondernomen in het inventarisatie- en selectieproces in de periode voor 26 april 2012?

-

Welke informatie over de belangstelling is schriftelijk en/of mondeling door deze
ambtenaren en bestuurders gedeeld in het inventarisatie- en selectieproces in de periode
voor 26 april 2012? Met wie is deze informatie gedeeld?

-

Welke besluiten zijn schriftelijk vastgelegd in het inventarisatie- en selectieproces in de
periode voor 26 april 2012?

2. Belangstelling
-

Welke partijen hebben in de periode voor 26 april 2012 belangstelling getoond voor de
ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS gebouw?

-

Wanneer, aan wie en op welke wijze is deze belangstelling aan de gemeente Heerlen
kenbaar gemaakt?

-

Hoe heeft de gemeente op de getoonde belangstelling gereageerd?

-

Wat is er met de getoonde belangstelling geschied?

3. Informatie aan de raad over belangstelling
-

Hoe volledig is de informatie te duiden over de belangstelling voor de ontwikkeling en
exploitatie van het voormalige CBS gebouw die het College aan de Gemeenteraad heeft
verstrekt op 26 april 2012, in het licht van hetgeen bij het College bekend verondersteld mag
worden naar aanleiding van de beantwoording van de eerste 2 onderzoeksvragen?

-

Hoe logisch vloeit de op 26 april 2012 aan de raad verstrekte informatie over de
belangstelling voor de ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS gebouw voort uit
hetgeen bij het College bekend verondersteld mag worden naar aanleiding van de
beantwoording van de eerste 2 onderzoeksvragen?
6

4. Zorgvuldigheid selectie
-

Op basis van welke stukken en argumenten is door het College op 17 april 2012 de kandidaat
koper geselecteerd uit de partijen die belangstelling hebben getoond?

-

Vloeit de selectie voor de kandidaat koper logisch en objectief voort uit de argumenten,
stukken en informatie die het College op 17 april 2012 ter beschikking had?

-

Heeft het College de haalbaarheid en de risico’s van de ontwikkel- en exploitatieplannen van
de kandidaat koper(s) geïnventariseerd en betrokken bij de selectie voor de kandidaat
koper?

-

Zijn bij de selectie voor de kandidaat koper de geldende regels en voorschriften nageleefd?

-

Zijn bij de contractvorming met de kandidaat koper de geldende regels en voorschriften
nageleefd?
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Normen

Normen en maatstaven spelen een centrale rol in rekenkameronderzoek. Om oordelen te kunnen
vellen en/of conclusies te trekken, moet een Rekenkamercommissie voor het onderzoek een
referentiekader opstellen ten opzichte waarvan ze de onderzoeksbevindingen toetst. Normen
kunnen ontleend zijn aan wet- en regelgeving, maar ook aan wetenschappelijk onderzoek of aan
algemeen aanvaarde beginselen zoals het beginsel van behoorlijk bestuur. Ook doelen of prestatieindicatoren die door de beleidsmaker van te voren zijn opgesteld kunnen een bron van normen zijn.
De normen waaraan de onderzoeksvragen in het onderhavige CBS-dossier worden getoetst betreffen
de regelingen en voorschriften die voortvloeien uit de volgende wetten, regelingen en (beleids-)
documenten:
a. Indien subsidiebeleid van toepassing is dient dit overeenkomstig de Algemene
Subsidieverordening van de gemeente Heerlen te worden uitgevoerd.
b. Het gevoerde (subsidie)beleid voldoet aan de doelstellingen en overwegingen die
beschreven staan in richtinggevende documenten zoals het coalitieakkoord 2010-2014, het
meerjarig bestuurlijk programma 2011-2014 en de programmabegrotingen 2011 en 2012.
c. De regels gesteld in de Algemene wet bestuursrecht, met name het subsidiehoofdstuk en de
beginselen van behoorlijk bestuur, worden in acht genomen.
d. De regels gesteld in de Gemeentewet in de artikelen 169 en 180 met betrekking tot de
informatieplicht aan de Raad.
e. De beginselen voor deugdelijk bestuur zoals neergelegd in de “Code goed openbaar bestuur”
uitgebracht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (2009).
f.

Integriteitsprotocol/gedragscode gemeente Heerlen en Handreiking “Integriteit politieke
ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen” (april 2011).

g. Budgethoudersregeling gemeente Heerlen (i.w.tr. 1-1-2008).
h. Mandaatsbesluit gemeente Heerlen.
i.

Actieplan Nieuwe Energie 2010-2014, Actieprogramma Nieuwe Energie 2011-2014 en Budget
Actieprogramma Nieuwe Energie.

j.

Beleidsplan ES (i.v.m. MAO-mandaat).

k. De nota ‘Treasurystatuut gemeente Heerlen’, 2010.
l.

Planning & controlcyclus m.b.t. interne bedrijfsvoering.

m. De financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet, vastgesteld door de raad 5-4-2011.
De specifieke normen zijn opgenomen in bijlage 2.
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Aanpak

De Rekenkamercommissie heeft de onderzoeksvragen trachten te beantwoorden met behulp van de
volgende methoden : deskresearch en interviews.

5.1

Deskresearch

De griffie van de Gemeenteraad heeft de stukken die betrekking hadden op de gemeenteraad, zoals
besluiten, verslagen van vergaderingen en artikel 35 vragen, en de beantwoording daarvan, ter
beschikking gesteld.
Op basis van een afspraak die de voorzitter van de begeleidingscommissie met de burgemeester
heeft gemaakt, heeft de afdeling Jurap documenten en correspondentie met betrekking tot het
voormalige CBS-gebouw ter beschikking gesteld. Deze documenten zijn door diverse ambtenaren
verzameld, op verzoek van de algemeen directeur. Dit verzoek van de algemeen directeur had
overigens geen betrekking op het onderzoek van de Rekenkamercommissie, maar op het dossier CBS
complex. Tijdens de interviews met ambtenaren bleek dat door de bij het CBS-dossier betrokken
ambtenaren meer documenten en correspondentie is verzameld, dan aan de Rekenkamercommissie
ter beschikking is gesteld. Bij navraag bleek dat door de afdeling Jurap een selectie is gemaakt, op
basis van een limitatieve lijst van documenten en correspondentie die de Rekenkamercommissie in
eerste instantie had opgevraagd. In bijlage 4 is de lijst van opgevraagde documenten bijgevoegd.
Toen dat duidelijk werd, heeft de Rekenkamercommissie alsnog alle documenten en correspondentie
opgevraagd die door de ambtenaren was verzameld naar aanleiding van de opdracht van de
algemeen directeur. Daarop heeft het College naar de begeleidingscommissie gereageerd dat het
verzoek van de algemeen directeur breder is dan de onderzoeksopdracht van de
begeleidingscommissie en dat er geen verder stukken ter beschikking komen van de
Rekenkamercommissie. Bevreemdend is dat een verzoek van de Rekenkamercommissie, gelet op
artikel 10a lid 3 van de verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie , wordt geweigerd en
dat de Rekenkamercommissie dat moet vernemen in een afschrift van een brief aan de
begeleidingscommissie. De Rekenkamercommissie heeft volhard in zijn vraag om documenten om de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en het verzoek gericht aan de algemeen directeur. Het
College heeft over het verzoek vergaderd en besloten de gevraagde documenten niet aan de
Rekenkamercommissie ter beschikking te stellen. De brief die de rekenkamercommissie kreeg van de
heer Vanderheyden van de afdeling Jurap, heeft consequenties voor de uitvoering van de taak van de
gemeentelijke rekenkamercommissie in de toekomst. Er is sprake van een bestuurlijke relatie tussen
de rekenkamercommissie en ambtenarenapparaat en College. Door de brief wordt deze relatie
gejuridiseerd, naar het oordeel van de rekenkamercommissie ten onrechte. De
rekenkamercommissie heeft ervan afgezien om in het kader van dit onderzoek te persisteren in het
verzoek, omwille van de voortgang en de wens van de begeleidingscommissie om het rapport zo snel
als mogelijk af te ronden. De rekenkamercommissie neemt de vrijheid om in een later stadium te
reageren op de brief van de heer Vanderheyden.

5.2

Interviews

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen heeft de Rekenkamercommissie interviews gehouden
met de bij de inventarisatie en selectie van mogelijke geïnteresseerde partijen voor aankoop en
exploitatie van het voormalige CBS-complex betrokken (ex-)ambtenaren, wethouders en
9

burgemeester. Tevens is met 4 raadsleden gesproken die artikel 35 vragen hebben gesteld met
betrekking tot dit dossier. Met de directeur van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) is
gesproken en met een van de geïnteresseerde vastgoedontwikkelaars die interesse heeft getoond in
het complex.
De gesprekken van deze interviews zijn uitgewerkt in een transcript en ter accordering voorgelegd
aan de respondenten. Het geaccordeerde transcript vormt mede de basis voor de bevindingen van
de Rekenkamercommissie. Voorts zijn 2 korte telefonische interviews afgenomen, en heeft een
ambtenaar via de mail een aanvullende vraag beantwoord. De Rekenkamercommissie heeft uit de
interviewverslagen die gegevens geput die de Rekenkamercommissie nodig acht gelet op het doel
van het onderzoek en voor de onderbouwing van de bevindingen. Conform de Nota werkwijze van de
rekenkamercommissie Heerlen hebben de interviewverslagen een vertrouwelijke status en worden
niet ter inzage gelegd.
De namen van respondenten zijn opgenomen in bijlage 3.
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6

Beantwoording onderzoeksvragen

Alvorens tot beantwoording van de onderzoeksvragen over te gaan, vanaf paragraaf 5.2, is het nuttig
om in de inleiding, paragraaf 5.1, het feitenrelaas tot 26 april 2012 voor het belangrijkste deel weer
te geven. Elementen daarvan komen bij de beantwoording van de onderzoeksvragen terug, of daar
wordt naar terugverwezen. En tijdlijn met de belangrijkste momenten en correspondentie is als
bijlage 1 toegevoegd.

6.1

Inleiding

Tot juli 2011
Vanaf maart 2009 worden gesprekken gevoerd tussen de gemeente Heerlen en de Rijksgebouwendienst (RGD) over de stand van zaken met betrekking tot de invulling van het CBS complex dat medio
2010 leeg komt te staan. Begin april 2010 mailt mevrouw Verblakt van de RGD aan de ambtenaar
stadsontwikkeling van de gemeente Heerlen, de heer Peeters, met de vraag hoe de gemeente
bestuurlijk aankijkt tegen de ontstane leegstand van het CBS gebouw. Op dat moment huurt de
Belastingdienst een derde van het CBS gebouw en zijn er verder geen gebruikers.
De strategie van de RGD bij dreigende leegstand van een rijksoverheidsgebouw is als volgt: In eerste
instantie kijkt de RGD naar mogelijkheden om het gebouw een functie ten behoeve van de
rijksoverheid te geven. Lukt dat niet, dan wordt het gebouw overtollig verklaard. Dat gebeurt met het
voormalige CBS kantoorpand, mede vanwege de hoge jaarlijkse onderhoudskosten. De andere
gebouwen op hetzelfde perceel, de mijngebouwen en het Oranje Nassau gebouw, worden niet
overtollig verklaard. Als dat het geval is gaat het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), de
vastgoedpoot van de RGD, de afstootstrategie verder aflopen. Gepolst wordt of andere overheden,
zoals provincies, waterschappen of gemeenten, interesse hebben in het gebouw voor een publieke
functie. Als daar geen interesse wordt geconstateerd, dan kan het gebouw via een openbare
biedprocedure aan marktpartijen worden verkocht.
Eind april 2010 benadrukt mevrouw Verblakt van de RGD dat samengewerkt moet worden om een
oplossing te vinden voor het CBS gebouw. In mei vraagt mevrouw Verblakt aan de heer Peeters of er
al een datum is geprikt voor een bestuurlijk overleg. In juli 2010 vindt het gevraagde bestuurlijke
overleg plaats. De gemeente Heerlen geeft dan aan geen interesse te hebben om het complex aan te
schaffen. Zeker met het oog op de grote leegstand van kantoorruimte in de stad en de hoge
onderhoudskosten. In de ogen van de gemeente hebben RGD en RVOB een probleem en wil de
gemeente niet van dat probleem mede-eigenaar worden. De gemeente geeft aan mee te denken
over mogelijke oplossingen voor de exploitatie van het voormalige CBS-gebouw. Vanwege de
leegstand en de bevolkingskrimp in de regio geeft wethouder Smeets aan dat het CBS-gebouw alleen
met een onorthodoxe oplossing aangepakt kan worden. Hij brengt voor het eerst het idee van de
verticale landbouw in, dit is een idee dat uit de ambtelijke organisatie is gekomen. Afgesproken
wordt dat daar later op wordt teruggekomen.
In juli 2010 neemt een raadslid contact op met mevrouw Verblakt met de mededeling dat zich
gegadigden bij hem hebben gemeld, met het idee om studenten in het CBS gebouw te huisvesten.
Mevrouw Verblakt verwijst dit raadslid naar de gemeente. Mevrouw Verblakt geeft via de mail een
toelichting aan het raadslid: “Op dit moment is het onduidelijk wat de toekomstige invulling is van
het pand en hoe het eigendom van het pand geregeld wordt.” Het raadslid wordt verzocht aan de
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RGD door te geven als er serieuze kandidaten zijn die zich melden. De RGD geeft aan met de
geïnteresseerden in gesprek te gaan en de interesse te inventariseren en te toetsen.
RGD, RVOB en gemeente gaan op zoek naar een alternatieve bestemming voor het CBS complex.
Eind 2010 oppert RVOB de mogelijkheid dat de gemeente het stadskantoor verplaatst naar de CBSlocatie. De gemeente geeft dan aan dat niet te willen, ook niet tijdelijk. In september 2010 meldt de
gemeente, bij monde van wethouder De Wit, het CBS gebouw samen met Putgraaf 188-200 aan voor
de pilot Transformatie leegstaande gebouwen van Ministerie van VROM. De RGD stelt tevens voor
het CBS gebouw de pilot Onorthodoxe maatregelen voor en het Nationaal Programma
Herbestemming. RVOB geeft in december 2010 aan voor 1 juli 2011 een ‘go-no go’ te willen horen of
de gemeente iets met het CBS complex wil.
In december 2010 is een tweede bestuurlijke overleg, er wordt gesproken over de verticale
landbouw. Duidelijk wordt dat deze vorm van stadslandbouw slechts een gedeeltelijke invulling van
het complex biedt. Ongeveer een derde van het complex (ca. 13.000-15.000 m2) is geschikt voor
stadslandbouw, de rest van de ruim 40.000 m2 zal op andere wijze geëxploiteerd moeten worden. De
Belastingdienst huurt voor onbepaalde tijd ook nog ca. 7.000 m2 kantoorruimte op basis van een
contract met de RGD. RGD en RVOB zijn van mening dat ook andere concepten voor het voormalige
CBS complex moeten worden uitgewerkt. De verticale landbouw en andere initiatieven dienen te
worden onderzocht door een werkgroep met medewerkers van de RGD, RVOB en de gemeente. De
bedoeling is een brainstormsessie met inhoudelijk deskundigen te organiseren, met als opdracht
zoveel mogelijk ‘out of the box’ concepten voor het complex te ontwikkelen. Er wordt door
gemeente, RGD en RVOB niet actief of passief gezocht naar interesse van marktpartijen voor
aankoop en/of exploitatie van het complex.
Op 5 februari 2011 publiceert De Limburger een interview met Wethouder Smeets, waarin deze
vertelt dat de gemeente nadenkt over mogelijkheden om invulling te geven aan het voormalige CBS
complex, en dat de gemeente daarbij denkt aan verticale stadslandbouw. Op het krantenartikel
komen reacties. Op 7 februari 2011 verstuurt de heer Simonis van C-mill een email en brief aan de
wethouders Smeets en de Wit waarin hij aangeeft interesse te hebben in het CBS gebouw. Tevens
biedt hij aan om met een businessplan aan de slag te gaan. De mail wordt 14 februari 2011
doorgestuurd door wethouder Smeets aan de ambtenaren Hupkens en Peeters. Wethouder Smeets
overlegt met wethouder De Wit en zij komen tot de conclusie dat Simonis vooralsnog niet betrokken
wordt. Wethouder Smeets geeft daarbij aan dat Simonis op dat moment al bij drie grote projecten in
de gemeente betrokken is. Wethouder De Wit antwoordt per mail van 15 februari 2011 aan de
ambtenaren Hupkens en Peeters aan dat zij het ermee eens is dat Simonis niet betrokken wordt. Er
volgt volgens de heer Simonis op 21 februari een gesprek met de heer Hupkens, de heer Peeters was
vanwege ziekte afwezig.
Het krantenartikel genereert nog meer interesse van marktpartijen. In februari 2011 meldt de heer
Verhoeven van de RVOB aan de heer Peeters van de gemeente dat Imtech in gesprek wil komen over
CBS gebouw. Imtech werkt samen met PlantLab in Den Bosch aan het telen van groenten onder LED
licht. Op 29 maart 2011 vindt een excursie plaats op initiatief van de RVOB (de heer Carlier), naar
PlantLab. Aan het bezoek nemen wethouder Smeets en dhr. Carlier deel , samen met ambtenaren
van RVOB en Heerlen. Er zijn gesprekken gevoerd met het management van het bedrijf en er worden
kansen gezien voor de verdere ontwikkeling van verticale landbouw in het CBS gebouw. Voor een
overzicht van deze en andere partijen die interesse hebben getoond verwijzen we naar de tijdlijn in
bijlage 1 en de beantwoording van de onderzoeksvragen in paragraaf 5.3.
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Ter voorbereiding op de brainstormsessie worden op ambtelijk niveau contacten gelegd met
personen die ideeën kunnen aandragen. Zo ontstaat het contact over het idee van de verticale
landbouw met de heer van Latesteijn, directeur van de stichting Transforum. Ook een hoogleraar
innovatie en medewerkers van de Hogeschool Zuyd worden bereid gevonden mee te denken over de
ontwikkeling en realisatie van verticale landbouw, waarbij een dergelijk project ook een bijdrage kon
leveren aan het (hoger) onderwijs. In februari 2011 vindt er ook een gesprek plaats met heren van
het Limburgs Instituut voor OntwikkelingsFinanciering (Liof) en ook zij worden bereid gevonden mee
te denken over het concept.
Ambtelijk wordt RGD en RVOB geïnformeerd over de mogelijke deelnemers aan de brainstormsessie.
Door de heer Peeters wordt tevens gesuggereerd om de heer Simonis van C-Mill bij de brainstorm te
betrekken, vanuit zijn ervaringen op het complex Molenberg. Dit voorstel wordt door de RGD en
RVOB niet overgenomen. Met name RVOB wil eerst met RGD, gemeente en deskundigen
alternatieven voor de exploitatie van het complex ontwikkelen. RVOB geeft aan in elk stadium aan
alle partijen die daarom verzoeken informatie te verstrekken over het af te stoten vastgoedobject.
Maar RVOB wil geen commerciële partij een voorrecht verlenen bij de ideevorming. RGD geeft aan in
eerste instantie niet te voorzichtig te zijn om nu al commerciële partijen te betrekken bij de plannen.
Met het argument dat het complex uiteindelijk toch aan een partij verkocht moet worden. Op 19
april 2011 ontvangt Simonis, naar aanleiding van een telefoongesprek met de heer Hupkens een brief
met de mededeling dat het nog te vroeg is om hem erbij te betrekken. Pas als CBS gebouw “in de
markt” wordt geplaatst komen commerciële partijen aan bod.
De bedoelde brainstormsessie vindt op 27 april 2011 plaats. Aanwezig zijn ambtenaren van RGD,
RVOB en gemeente en experts op het gebied van alternatieven voor herbestemming van leegstaande
kantoorpanden.2 Tijdens de brainstorm worden 3 opties voor het voormalige CBS complex
besproken, namelijk verticale landbouw, (studenten)huisvesting en creatieve industrie. Op de sessie
wordt door de organisatoren (RGD, RVOB en gemeente) gevraagd of er voorbeelden zijn van
businessplannen ter ondersteuning van de verschillende opties.
In mei 2011 wordt door mevrouw Prins, van Priva en Vrouwelijke ondernemer van het jaar 2009, aan
medebestuurder van Transforum de heer Van Latesteijn gevraagd de ideeën voor de verticale
boerderij voor het CBS complex op papier te zetten. Onder de naam Farm City Heerlen wordt dat
plan ingediend in het Top Sector Water, in het kader van Initiatief topsectoren van Ministerie
Economische Zaken, Landbouw en Infrastructuur. Het wordt met 12 andere projecten geselecteerd.
Naar aanleiding van de brainstormsessie melden RVOB en RGD dat zij nog een verdiepingsslag willen
maken op de ideevorming. De heer Peeters schrijft op 13 mei 2011, als vervolg op de sessie van eind
april 2011 dat de gemeente verder wil en van het momentum gebruik moet maken, mede vanwege
de interesse bij marktpartijen. In lijn daarmee stelt de heer Peeters op 1 juni 2011 een
collegevoorstel op. Het besluit wordt als volgt geformuleerd:
- Niet over te gaan tot aankoop van het voormalige CBS-gebouw
- Actief te zoeken naar een investeerder voor het voormalige CBS-gebouw passend binnen het
gewenste concept. Hiervoor mandaat te verlenen te verlenen aan Jos Peeters om in samenspraak
met directie en hoofd stadsplanning in de door het Rijk aangegeven periode via gesprekken –
binnen de planologische mogelijkheden […] - te komen tot één of meerdere namen die bereid zijn
2

Uitgenodigd zijn o.a. : dhr. Carlier (RVOB), dhr. Verhoeven (RVOB), dhr. Magis (?),dhr. Arnoldussen (RVOB), dhr. Smiet (RVOB), dhr. De
Boer (RVOB), dhr. Dijckmeester (RGD), mevr. Verblakt (RGD), dhr. Smeets (Heerlen), dhr. Hupkens (Heerlen), dhr. Peeters (Heerlen),
mevr. Vermijs (DHV), dhr. Debie (DHV), dhr Smeets (Buro 5), mevr. Janssen (CO-3), dhr. Van Latesteijn (Transforum), dhr. Govers of
mevr. Ravesloot (Hogeschool Zuyd), dhr. Van Luitgaarden (Hogeschool Zuyd) en anderen. De rekenkamercommissie beschikt alleen
over de uitnodigingenlijst, geen lijst van aanwezigen.
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het complex per 1 januari 2012 in eigendom over te nemen en die zich willen verbinden tot een
samenwerkingsverband of consortium dat wil investeren, ondernemen en kennis en kunde
inbrengen voor product/markt combinaties die ter plekke toelaatbaar zijn.
- De directies RGD en RVOB hiervan […] op de hoogte te stellen.
Dit collegevoorstel wordt in de ambtelijke (afdelingshoofd/directeur, directeur programma’s) of
bestuurlijke lijn (secretaris/algemeen directeur, wethouder) tegengehouden. Wie dat heeft
tegengehouden heeft de Rekenkamercommissie niet kunnen achterhalen. Het voorstel ligt bij de
afdeling Strategie & Control (S&C), getuige de stick-it memo op het collegevoorstel, d.d. 16 juni 2011.
Daarop staat dat het voorstel is tegengehouden onder verwijzing naar een gesprek van de twee
wethouders De Wit en Smeets op 27 juni met een investeerder. Tevens staat op de stick-it memo dat
de directeur programma’s, mevrouw Schipperheijn, ervan weet en dat de ambtenaar die het voorstel
opstelde ziek is.
Op 27 juni vindt het overleg plaats, waarnaar in de vorige alinea verwezen wordt, met de
wethouders Smeets en de Wit, de ambtenaren Schipperheijn, Helvert, Hupperts en Peeters en onder
andere de heer van Straaten van Walas Concepts. Dit overleg is een vervolg op een verzoek uit mei
2011 van de heer Van Straaten, en een afspraak in het Van der Valk hotel in Breda tussen de heer
Van Straaten en de directeur Programma’s mevrouw Schipperheijn op 1 juni 2011. Tijdens deze
afspraak vertelt van Straaten dat hij een plan heeft voor het voormalige CBS gebouw. Na ambtelijk
overleg en bestuurlijke consultatie wordt besloten om dhr. Van Straaten een presentatie te laten
verzorgen aan de twee wethouders op 27 juni 2011.
Mevrouw Schipperheyn geeft tijdens het bestuurlijk overleg van 27 juni aan dat zij een partij heeft
gevonden die interesse heeft in het voormalige CBS complex en die een integraal concept heeft voor
de exploitatie daarvan. De heer Van Straaten geeft een presentatie over het concept Urban Walas.
Dat concept omvat onder andere creatieve industrie, participatie en verticale stadslandbouw. In het
overleg geeft de heer Van Straaten aan dat het idee van verticale landbouw afkomstig is van de heer
Peeters. De wethouders reageren enthousiast en zien de belangrijkste onderdelen van de
ideevorming rond het voormalige CBS complex terug in het concept.
In de presentatie geeft de heer Van Straaten van Walas aan het concept tot 1 november 2011 verder
te willen uitwerken, partnerships vast te leggen, analyses te maken en een businessplan op te stellen.
Echter wel op basis van exclusiviteit. Ook vraagt de heer Van Straaten in de presentatie om een
bijdrage in het maken van een businessplan, als uitwerking van het gepresenteerde concept. De
laatste sheet van de presentatie vermeldt een bijdrage van € 50.000 van private partijen, “seed
money”, voor de planontwikkeling. Gevraagd wordt of de gemeente eenzelfde bedrag wil bijdragen.
Walas stelt als voorwaarde dat het gebouw voor € 1 verworven kan worden.

Juli 2011 – eind november 2011
Mede naar aanleiding van verzoek van mevrouw Schipperheijn van 28 juni wordt op 30 juni een
collegevoorstel opgesteld, onder andere om de € 50.000 bij te dragen aan het opstellen van het
businessplan conform het gepresenteerde concept. In het verslag van de collegevergadering staat
dat wethouder Smeets verslag uitbrengt van de presentatie en deze meldt dat het College
enthousiast is over het plan. En dat het College “- uiteraard binnen de grenzen van haar eigen
bevoegdheid – in beginsel bereid (is) hieraan planologische medewerking te verlenen. De
initiatiefnemer kan daarvan op de hoogte gesteld worden.” In het verslag is geen sprake van
financiële ondersteuning voor Walas Concepts ten behoeve van het schrijven van een businessplan.
Wel wordt dat voornemen in het Marketing en Acquisitie Overleg van 5 juli 2011 besproken.
Aanwezig zijn de burgemeester, de wethouders de heer Smeets en mevrouw De Wit, algemeen
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directeur, en andere ambtenaren.3 Besloten wordt € 50.000 aan Walas Concepts ter beschikking te
stellen om tot 1 november een businessplan uit te werken. De middelen worden gehaald uit de
volgende “potjes” : € 30.000 uit Aktieprogramma Nieuwe Energie en € 20.000 uit Budget Incentives
gelden op het moment dat er een succesvol businessplan ligt.
Vanaf dat moment gaat de gemeente exclusief met Walas Concepts in zee. Dat blijkt onder andere
uit een overleg tussen Van Latesteijn en ZBG, de beleggingsmaatschappij van de heer Zweegers, waar
Breevast onderdeel van uitmaakt. Deze partijen zijn vanaf juni 2011 met elkaar in overleg over
mogelijkheden het voormalige CBS complex aan te kopen en te exploiteren. Dhr. Van Latesteijn
treedt telefonisch in contact met dhr. Simonis. Dit contact wordt eind september door dhr. Van
Latesteijn verbroken, wanneer deze benaderd wordt door de heer Van Straaten met de mededeling
dat de gemeente alleen zaken doet met Walas.
In september-oktober 2011 komt de idee van een ABC- constructie op. Gemeente Heerlen heeft
vanaf het begin aangegeven het complex niet zelf te willen kopen. De gemeente verliest evenwel grip
op wat met het complex gebeurt als RVOB het complex via een openbare bieding aan marktpartijen
verkoopt. Vandaar dat de gedachte ontstaat dat de gemeente het complex in een ABC-constructie
voor € 1 van RVOB koopt en meteen doorverkoopt aan een door Walas op te richten vastgoedbedrijf.
De verkoopprijs zou de taxatiewaarde min de structurele kosten moeten zijn. De directeur
programma’s oppert in september 2011 deze mogelijkheid en geeft tevens aan dat de verkoopprijs
periodiek wordt afgelost, of op basis van een (hypothecaire) lening ter grootte van de verkoopprijs.
In beide gevallen zou afgelost worden op het moment dat waarde is ontwikkeld in het complex.
RVOB meldt op 10 oktober 2011 aan een ABC-constructie mee te willen werken en stuurt een lege
ontwerpakte voor een dergelijke constructie op.
Tot medio november wordt aan het businessplan geschreven door de heren Van Straaten en Borkens
(Walas Concepts) en De Bruijn (Participatie Management Rotterdam). De heer Van Latesteijn
(Transforum) levert input met betrekking tot stadslandbouw, City Farming. Een daaronder liggend
visiedocument wordt gepresenteerd op 31 oktober aan Minister Verhagen, van Ministerie
Economische Zaken, Landbouw en Infrastructuur (ELI). Dat vindt plaats tijdens een bezoek van
Verhagen aan bedrijventerrein C-Mill van dhr. Simonis, ter gelegenheid van het ‘bedrijventerrein van
het jaar’. Op 18 november komt een versie van het businessplan gereed. Bijgesloten in een mail van
23 november geeft de heer Van Straaten van Walas nog een voorlopige versie van het businessplan
ter inzage door aan de mevrouw Dictus en mevrouw Schipperheijn. De heer Van Straaten geeft aan
dat een definitieve versie na toetsing door de heer De Bruijn volgt.
De Rekenkamercommissie heeft geen inzage mogen hebben in deze documenten, om een
eigenstandig oordeel kunnen vellen over de inhoud ervan, waarop het College besluit om verder met
Walas in zee te gaan. Dat is nodig om de onderzoeksvragen met betrekking tot de selectie van
geïnteresseerden te kunnen beantwoorden. De gemeente zegt het plan dat geen eigendom van de
gemeente is, en Walas Concepts stelt het niet ter beschikking aan de Rekenkamercommissie omdat
deze er geen zicht op heeft wat de Rekenkamercommissie ermee zou gaan doen. Het College geeft
aan, in reactie op artikel 35 vragen, dat het businessplan innovatief de mogelijkheden heeft
onderzocht. Daarover kan de Rekenkamercommissie dus geen oordeel geven.
Het businessplan bevat naar verluidt, naast het eerder gepresenteerde visiedocument, een viertal
scenario’s. Onder alle scenario’s ligt waarschijnlijk de aanname dat het complex voor € 1 door Walas
kan worden verworven. De businesscase schijnt er ook vanuit te gaan dat er weinig vooraf
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Aanwezig zijn : P. Depla. R. de Wit, C. Bruls, L. Smeets, G. Tigchelaar, R. Aalders, C. Koppers en A. Dritty.
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geïnvesteerd hoeft te worden. Dat zou mogelijk kunnen zijn door verlaging van de
onderhoudskosten, en gebruik makend van de cashflow van de huuropbrengsten. Een van de
scenario’s zou gaan over het risico dat de Belastingdienst binnen een jaar het huurcontract opzegt,
want dat is de opzeggingstermijn op het huurcontract voor onbepaalde tijd. Dan loopt de exploitatie
huuropbrengsten mis en dat moet uiteraard gevolgen hebben voor de businesscase. De
Rekenkamercommissie kan slechts gissen naar de andere scenario’s. Het College heeft blijkbaar
voldoende vertrouwen in de businesscase dat op de ingeslagen weg wordt doorgegaan, namelijk
exclusief met het concept van Walas verdergaan. Of het College op 22 november 2011 een besluit
met die strekking heeft genomen, heeft de Rekenkamercommissie niet kunnen constateren. Tot 17
april 2012 (zie hierna) geldt alleen het collegebesluit van 28 juni 2011 om planologische steun te
verlenen aan het concept van Walas.
Er komt een lobby op gang om het Rijk zover te krijgen het complex voor € 1 te verkopen. Op 7
november, in vervolg op het bezoek van Minister Verhagen, schrijft wethouder De Wit een brief aan
Minister Donner van BZK. De brief refereert aan de mogelijkheden om het CBS complex op een
vernieuwende manier te exploiteren, maar dat daarvoor het Rijk het complex voor € 1 via de
gemeente aan Walas Concepts moet verkopen. € 1 zou de reële marktwaarde zijn van het complex.
De RVOB is dan onderdeel van het Ministerie van BZK. Wethouder Smeets, die tot dan toe het
contact met de RVOB onderhield, geeft aan van deze brief niet op de hoogte te zijn geweest en de
brief niet te kennen. De brief is niet namens het College ondertekend, alleen door wethouder De Wit.
De lijn in het College is dat elke wethouder en de burgemeester namens het gehele College spreekt
en dat de collegeleden van elkaar weten wat zij communiceren. Dat blijkt niet het geval te zijn. Op 29
november 2011 stuurt mevrouw Prins, zakenvrouw van het jaar 2009 en betrokken bij Topteam
Water, een brief aan Staatssecretaris Weekers, met hetzelfde verzoek als gedaan in de brief van
wethouder De Wit. Op 20 januari 2012 reageert Staatssecretaris Weekers op de brief (zie hierna).
Op 15 november, enkele dagen eerder dan het businessplan wordt opgeleverd aan de gemeente,
wordt een projectteam geformeerd. Voor de teamsamenstelling zie paragraaf 5.2. Opvallend en
ongebruikelijk is dat de directeur programma’s als opdrachtgever en procesleider onderdeel
uitmaakt van het projectteam. Uit de stukken blijkt niet dat er op dat moment een projectleider is
benoemd.
Een van de versies van het businessplan van Walas Concepts wordt op 22 november 2011 in het
College gepresenteerd. Het College reageert enthousiast en wil weten wat de risico’s zijn. Van
Straaten antwoordt dat dit vertraging is. Vanwege de seizoengevoeligheid van de exploitatie moet
het complex april/mei worden opgeleverd. Via de mail benoemt Van Straaten een dag later nog een
risico, namelijk dat de Belastingdienst als huurder vroegtijdig vertrekt. Het College besluit verder te
gaan met Walas Concepts en het pand via een ABC-constructie van de RVOB te verwerven en meteen
door te verkopen aan Walas Concepts, of een vastgoed BV die daarvoor moet worden opgezet en
gelieerd is aan Walas Concepts. Zoals eerder gezegd heeft de Rekenkamercommissie geen besluit
dienaangaande aangetroffen.

Eind november 2011 – april 2012
Vanwege de afstootstrategie van RVOB, wil deze partij inzage in het businessplan. Doel hiervan is dat
de uiteindelijke bestemming meegenomen kan worden in de waardebepaling, en daarmee de
verkoopprijs. Walas en de gemeente verzetten zich daartegen, maar uiteindelijk geeft de heer Van
Straaten een exemplaar van het businessplan aan RVOB. RVOB stuurt in eerste instantie aan op een
gezamenlijke taxatie, zoals gebruikelijk bij transacties tussen overheden. De gemeente gaat daar nog
lange tijd in mee, en zoekt daarbij advies van FGH (onderdeel van Rabo Vastgoedgroep). De heer Van
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Straaten van Walas Concepts wordt via de mail regelmatig op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen en voedt via mails aan de betrokken ambtenaren de (gezamenlijke) taxatie met
inhoudelijke informatie.
Ambtenaren van de gemeente zoeken uit dat ongeoorloofde staatssteun voorkomen moet worden
bij de transactie tussen B (gemeente Heerlen) en C (Walas Concepts, of daaraan gelieerde vastgoed
BV). Dat kan voorkomen worden door een onafhankelijke taxatie op te laten stellen. Op 24 november
is er overleg tussen RVOB en gemeente, met als doel gemeenschappelijke uitgangspunten op te
stellen. De gemeente geeft echter aan een eigen taxatie op te willen stellen. Uiteindelijk wordt op 16
december besloten tot het opstellen van twee taxaties, een in opdracht van RVOB en een in opdracht
van de gemeente.
In de correspondentie tussen ambtenaren en Walas Concepts wordt er nog steeds uitgegaan van
verwerving van het complex voor € 1, omdat dat de reële waarde zou zijn. Op 20 januari 2012
beantwoordt Staatssecretaris Weekers de brief van wethouder De Wit van 7 november 2011, gericht
aan Donner. De heer Weekers geeft aan wat de procedure voor de RVOB is, namelijk dat verkoop
alleen kan met een externe taxatie. De gemeente heeft een voorkeurspositie om het pand
onderhands te verwerven indien daarmee een publiek doel wordt gediend. Als de gemeente daar
geen gebruik van maakt, moet het complex door RVOB bij openbaar bieding verkocht worden. Het
object kan volgens de staatssecretaris dus niet zonder meer voor € 1 door RVOB verkocht worden.
Om de uitgangspunten van de taxaties op elkaar af te stemmen hebben de twee taxateurs, van RVOB
en gemeente, in januari 2012 met elkaar contact. Dat is een gebruikelijke procedure. Op 15 februari
2012 wordt het concept taxatierapport in opdracht van de gemeente opgeleverd. Het complex wordt
als volgt gewaardeerd :
- mijngebouwen nihil
- ON-gebouw € 160.000
- voormalig CBS-kantoor marktwaarde negatief, herontwikkelingswaarde € 85.000
De waarde van het voormalige CBS-gebouw zelf wordt als negatief gewaardeerd. Voor het gehele
complex komt de waarde uit op € 245.000, als de herontwikkeling van het voormalige CBS gebouw
wordt meegenomen. Ondanks het feit dat de taxateur het complex op € 245.000 waardeert, meldt
deze op 27 februari 2012 aan mevrouw Dictus en de heer Stikkelbroeck dat er meer gegadigden zijn
die het complex voor € 1 willen overnemen. Met dit bericht is niets gedaan, omdat er volgens
mevrouw Dictus onder andere al een concepttaxatie lag met een waarde van € 245.000 en de
mededeling van de taxateur was niet concreet genoeg. Op 6 maart 2012 reageert de heer Van
Straaten naar wethouder De Wit en directeur programma’s Schipperheijn op de taxatie, met de
mededeling dat hij er, ondanks de inhoud van de brief van de Staatssecretaris van 20 januari 2012,
nog steeds van uit gaat dat er strikt gestuurd wordt op een overdracht van het complex voor € 1.
De taxatie in opdracht van RVOB loopt vertraging op door persoonlijke omstandigheden. Wanneer
precies deze taxatie gereed komt is niet duidelijk uit de aangereikte stukken op te maken. RVOB
heeft de taxatie niet aan de Rekenkamercommissie ter beschikking gesteld. Duidelijk is dat op 7
maart overeenstemming tussen RVOB en gemeente is verkregen, door de waarde van de taxatie in
opdracht van de gemeente (€ 245.000) en de waarde van de taxatie in opdracht van RVOB (€
704.000) te middelen. De deal wordt gesloten op € 464.000 k.k. De gemeente zal met Walas
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Concepts een onderhandse overeenkomst van geldlening overeenkomen, met vestiging van een
zekerheidshypotheek. Over de voorwaarden van de lening is al eerder gecorrespondeerd.4
Ondertussen is er bij de Belastingdienst enige onrust ontstaan over de inpassing van het City Farming
concept, en de overlast die dat met zich meebrengt. Tussen Walas en de RGD (als huurder voor de
Belastingdienst) en de Belastingdienst is overleg om dat te bespreken. Walas geeft de garantie op
ongestoord huurgenot en dat er geen hindercirkels zullen optreden. Daarna speelt deze kwestie geen
rol meer.
Vanaf eind maart wordt alles in voorbereiding gebracht voor de overdracht van het voormalige CBS
complex. Akte van levering en akte van geldlening worden opgesteld en afgestemd met de notaris.
Op 4 april 2012 meldt wethouder De Wit dat Minister Spies op 7 mei Heerlen bezoekt voor de
ondertekening van het Kompas van Zuid-Limburg. Dat zou een mooie gelegenheid zijn om te
combineren met een persconferentie over het voormalige CBS complex. Tevens zet Walas het proces
onder druk, omdat uiterlijk in mei gestart moet worden vanwege de seizoengevoeligheid. De
directeur programma’s mevrouw Schipperheijn zet er ook druk op door op 16 april te melden dat er
in mei gestart moet worden, anders geldt het businessplan niet meer.
Vanaf begin maart wordt bezien of onder andere het cofinancieringsfonds aangesproken kan worden
om de lening aan Walas Concepts als gemeentelijke investering te dekken. In dat geval hoeft er geen
raadsvoorstel voor de Gemeenteraad opgesteld te worden, en kan volstaan worden met een
collegevoorstel en –besluit. De Gemeenteraad bij de besluitvorming vooraf betrekken zou vertraging
opleveren, en er lijken argumenten voor om vanuit het cofinancieringsfonds de investering te
dekken. Na een aanvankelijk positief ambtelijk advies, blijkt na overleg met de treasurer op 13 april
2012 dat het cofinancieringsfonds voor het verstrekken van een lening niet aangesproken kan
worden. Dat betekent dat de financiering voor de aankoop door Walas via een lening moet lopen en
dat de Raad gevraagd moet worden om een zienswijze. Bij een normale procedure betekent dit dat
het besluit pas op 6 juni in de raadsvergadering genomen kan worden. Op 16 april wordt besloten
om een versnelde behandelingsprocedure in raadscommissie en raad voor te stellen. De
burgemeester brengt het onderwerp op 18 april in het presidium in.
Op 19 april brengt de vastgoedjuriste van de gemeente, mevrouw Dictus, advies uit over de
toelaatbaarheid van de doorlevering aan een marktpartij. Op dat moment is CarBon6 BV in
oprichting om als vastgoed BV te dienen voor de verwerving van het complex. Om staatssteun te
voorkomen dient te verkoop te geschieden op basis van een openbare onvoorwaardelijke
biedprocedure of op basis van de marktwaarde die is vastgesteld door een onafhankelijke
deskundige. Het taxatierapport moet in dat geval voor de aanvang van de onderhandelingen
definitief zijn vastgesteld en is de vastgestelde prijs de minimale verkoopprijs. Uit de stukken
constateert de rekenkamercommissie dat de koopsom inderdaad hoger ligt dan de getaxeerde
waarde (namelijk € 464.000 ten opzichte van € 245.000). De onderhandelingen over de concrete
verkoop aan Walas Concepts, of het vastgoedvehikel CarBon6 BV dat gelieerd is aan Walas, zijn
echter afgerond voordat het taxatierapport in opdracht van de gemeente definitief is vastgesteld. In
maart 2012 geeft Walas aan dat deze akkoord is met de verwervingsprijs van € 464.000). Het
taxatierapport wordt op 5 april en op 23 april opnieuw definitief vastgesteld. De waardering blijft in
de twee definitieve versies dezelfde als in de conceptversie.

4

Er is september 2011 reeds gecorrespondeerd tussen de heer Van Straaten en de gemeente over een lening als de gemeente het
complex niet voor € 1 kan doorverkopen aan Walas of op te richten vastgoedbedrijf. En over aflossingsvoorwaarden. Tevens is
september 2011 gecorrespondeerd over al dan niet staatssteunproof zijn van doorverkoop en lening.
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Op 25 en 26 april is de extra commissie- en raadvergadering over het CBS, waarin de raad zijn
zienswijze geeft over de verwerving en doorlevering CBS-locatie:
- koopovereenkomst met RVOB om de eigendomsrechten te verkrijgen van
o het voormalige CBS-kantoor inclusief aanhorigheden gelegen aan de Kloosterweg 1 te
Heerlen;
o het voormalige hoofdkantoor van de Oranje Nassaumijnen inclusief aanhorigheden, gelegen
aan de Kloosterweg 1A te Heerlen;
o het mijnmonument inclusief aanhorigheden, gelegen aan het Mijnmuseumpad 2 te Heerlen
[…]
- definitief een koopovereenkomst te sluiten met CarBon6 BV i.o., een aan Walas Concepts,
gevestigd te Rotterdam, gelieerd in oprichting zijnde dochteronderneming, die zich zal vestigen te
Heerlen, waarbij aan CarBon6 BV i.o. wordt verkocht
o het voormalige CBS-kantoor inclusief aanhorigheden gelegen aan de Kloosterweg 1 te
Heerlen;
o het voormalige hoofdkantoor van de Oranje Nassaumijnen inclusief aanhorigheden, gelegen
aan de Kloosterweg 1A te Heerlen;
o het mijnmonument inclusief aanhorigheden, gelegen aan het Mijnmuseumpad 2 te Heerlen
[…]
- Ter meerdere zekerheid van de transactie genoemd onder 2 een lening te verstrekken aan
CarBon6 BV i.o. voor een bedrag van € 500.000 onder garantstelling van Walas Concepts waarbij
tevens een zekerheidshypotheek en een pandrecht ten behoeve van de gemeente Heerlen wordt
gevestigd.
Door de raad wordt daaraan toegevoegd :
- Een uiterste inspanning te doen om een recht van koop voor de gemeente vast te leggen in de
koopovereenkomst met CarBon6 BV i.o. betreffende het Mijnmonument bestaande uit het
schachtgebouw en het ophaalgebouw gelegen aan het Mijnmuseumpad 2 te Heerlen.
Het raadsbesluit wordt vergezeld van de uitleg dat Walas het voormalig CBS complex conform het
concept EcoGrowth Center Heerlen, van Walas Concepts, zal verder ontwikkelen.

6.2

Procesgang, vastlegging en rollen actoren
-

Op welke wijze is door de gemeente Heerlen de inventarisatie van de belangstelling voor de
ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS gebouw in de periode voor 26 april 2012
vorm gegeven, hetzij actief hetzij passief?

-

Op welke wijze is de selectie tot stand gekomen van de belangstelling voor de ontwikkeling en
exploitatie van het voormalige CBS gebouw in de periode voor 26 april 2012?

Er is door de gemeente Heerlen tot en met juni 2011 actief noch passief belangstelling voor de
ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS complex geïnventariseerd. Deze handelwijze is
overeengekomen in overleg met RVOB en RGD. De tot dan toe getoonde interesse van marktpartijen,
op welke wijze dan ook, wordt afgehouden. De periode tot en met juni 2011 staat in het teken van
ideevorming rond ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS complex. De drie betrokken
partijen, RGD – RVOB – gemeente Heerlen, trekken daarbij samen op. Onduidelijk bij deze drie
partijen is wie nu precies de regie heeft op het proces. De RGD ziet de inventarisatie van ideeën als
een gezamenlijk traject, met gelijke inbreng van de drie partijen. Alleen bij de organisatie van de
brainstormsessie van 27 april 2011 trekt RGD de regie naar zich toe.
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Op 1 juni 2011 wordt op ambtelijk niveau (afdeling Stadsontwikkeling) een collegevoorstel
geformuleerd om actief belangstelling te inventariseren. Het voorstel houdt tevens in om voor 1
december een selectie van 1 kandidaat te maken, die het complex binnen de op 27 april
voorgestelde concepten ontwikkelt en exploiteert. Dat voorstel wordt in juni in de ambtelijke of
bestuurlijke routing opgehouden, onder verwijzing naar een overleg van de wethouders Smeets en
De Wit met een investeerder op 27 juni 2011. Tijdens dat overleg presenteert de heer Van Straaten
het concept van Walas voor de ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS complex. Het
College is enthousiast over de presentatie, omdat in het aangeboden concept, rekening wordt
gehouden met stadslandbouw, participatie en creatieve bedrijvigheid. Dat komt in grote lijnen
overeen met de uitkomsten van de brainstorm van april. Collegeleden zijn naar eigen zeggen blij dat
er eindelijk een integraal concept ligt en het MAO ondersteunt Walas Concepts met € 50.000 voor
het opstellen van het businessplan. Walas Concepts veronderstelt dat het complex voor € 1 te
verwerven is en eist exclusiviteit van de gemeente.
Vanaf dat moment is er van inventarisatie, hetzij actief of passief, of enige vorm van selectie geen
sprake. De Rekenkamercommissie constateert dat in ieder geval vanaf het moment van de
presentatie van Walas, 27 juni, gestuurd wordt op realisatie van het concept EcoGrowth Center van
Walas Concepts. In de presentatie van Walas Concepts staat dat Walas exclusiviteit wil. Onduidelijk is
of deze exclusiviteit door het College is afgegeven. Op 28 juni besluit het College alleen tot
planologische steun voor het Walas-concept. Duidelijk is dat de gemeente sturender wordt in de
uiteindelijke bestemming van het complex en vanaf 27 juni exclusief stuurt op realisatie van het
concept van Walas. Dat blijkt uit de mededeling aan Van Latesteijn dat de gemeente alleen met
Walas zaken doet, waarop Van Latesteijn zich bij Walas aansluit. De betrokken ambtenaar
stadsontwikkeling, de heer Peeters, geeft aan mondeling door de directeur programma’s mevrouw
Schipperheijn te zijn meegedeeld dat hij vanaf eind juni geen contact meer mag opnemen met zijn
eerdere relaties en contacten met betrekking tot het CBS complex. De directeur programma’s geeft
aan zich dat niet te herinneren.
De selectie van Walas is volgens de reconstructie van de Rekenkamercommissie geschied op basis
van de presentatie van Walas Concepts. In de overweging heeft meegespeeld dat Walas al eerder
contact heeft met ambtenaren van de gemeente, deze in 2009 en 2010 op bezoek zijn geweest bij
projecten in Hengelo en Rotterdam waar Walas bij betrokken was. Walas had geen ervaring met
realisatie van stadslandbouw, op een onderzoek voor een data center in Rotterdam door de heer
Borkens na. Voor het idee van verticale landbouw zegt de heer Van Straaten op 27 juni 2011
schatplichtig te zijn aan de heer Peeters. Voor de uitwerking van het deel stadslandbouw in het
EcoGrowth Concept is na juni 2011 de heer Van Latesteijn bij het concept betrokken.
Het College heeft geen onderzoek gedaan naar andere partijen die de ontwikkeling en exploitatie van
het concept ter hand zouden kunnen nemen. Hoewel bij ambtenaren en wethouders bekend
verondersteld mag worden dat daarvoor bij andere marktpartijen eveneens interesse was, zeker
uitgaande van de premisse dat het complex voor een zeer laag bedrag of € 1 verworven kan worden
(zie ook de beantwoording van de onderzoeksvragen in paragraaf 5.3 hierna). De interesse van een
aantal partijen was gericht op een deel van het integrale concept, zoals onderdelen van verticale
landbouw. In ieder geval 1 partij heeft aangegeven te willen werken aan een businesscase, namelijk
de heer Simonis. En gaf daarmee naar de mening van de rekenkamercommissie op hetzelfde niveau
als de heer Van Straaten blijk van interesse voor de ontwikkeling en exploitatie van het CBS complex.
Daarnaast had een inventarisatie wellicht meer namen van geïnteresseerde partijen opgeleverd.
De gevolgde handelwijze houdt een groot risico op inefficiëntie in, daar dit selectieproces geen
garantie biedt op zo laag mogelijke kosten, voor de gemeente of de beste uitvoerder voor de
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revitalisering van het CBS complex. De uitwerking van het Walas concept kost de gemeente in ieder
geval € 50.000 voor het binden van de partij en laten opstellen van het businessplan. Dat had
waarschijnlijk voorkomen kunnen worden als meer geïnteresseerde partijen hadden kunnen
deelnemen aan de conceptvorming. Het opstellen van een businessplan, en de financiering daarvan,
behoort tot het ondernemersrisico. Een mogelijke reden om als gemeentelijke overheid dat risico
weg te nemen is dat de betreffende partij de enige is die een project op de gewenste manier kan
uitvoeren, en de gemeente die partij om die reden aan zich wil binden. Een dergelijke conclusie kan
niet getrokken worden op basis van de gevolgde selectieprocedure of een daaraan voorafgaand
onderzoek.

-

Welke ambtenaren en bestuurders van de gemeente Heerlen waren betrokken bij de
inventarisatie en de selectie van de belangstelling voor de ontwikkeling en exploitatie van het
voormalige CBS gebouw in de periode voor 26 april 2012? en

-

Welke rollen hebben deze ambtenaren en bestuurders gehad en welke activiteiten hebben zij
ondernomen in het inventarisatie- en selectieproces in de periode voor 26 april 2012?

In de onderstaande tabel zijn de ambtenaren en bestuurders opgenomen die betrokken zijn geweest,
activiteiten hebben ondernomen of hebben geadviseerd in het inventarisatie- en selectieproces in de
periode voor 26 april 2012. De namen zijn alfabetisch gerangschikt.
De heer Depla

Als burgemeester betrokken bij de besluitvorming in het college. Aanwezig in het
MAO waarin besloten werd tot de financiële ondersteuning aan Walas Concepts.

De heer Hupkens

Aanwezig bij bezoeken van Walas aan de gemeente Heerlen in 2009. Vanuit positie
als directeur Ruimte, vanaf maart 2011 als afdelingshoofd Stadsplanning betrokken bij
de ideevorming voor de exploitatie van het voormalige CBS-complex. Vanuit
verantwoordelijkheid stadsplanning bij gelegenheid aanschuivend bij
begeleidingsteam vanaf 17-11-2011, en capaciteit beschikbaar gesteld voor
onderhandeling met RVOB en aanpassing bestemmingsplan.

De heer Huppertz

Aanwezig bij presentatie van Walas aan smaldeel College op 27 juni 2011. Aanwezig
bij gesprekken tussen gemeente en Walas in de periode augustus 2011-september
2011. Vanuit verantwoordelijkheid leegstand kantoren en rijksgebouwen bij
gelegenheid aanschuivend bij begeleidingsteam vanaf 17-11-2011.

De heer Huurdeman

Bezocht in 2010 samen met andere ambtenaren de Creatieve Fabriek in Hengelo,
waaraan Walas een bijdrage heeft geleverd. Betrokken vanaf maart 2012 als adviseur
voor de bestedingen uit het cofinancieringsfonds en bij opstellen van brief aan
Gemeenteraad voor een versnelde behandelingsprocedure in raadscommissie en de
Raad.

De heer Peeters

Afdelingshoofd Stadsplanning tot maart 2010 en daarna stadsontwikkelaar. Aanwezig
bij bezoeken van Walas aan de gemeente Heerlen in 2009. 2009 en 2010 betrokken
bij ambtelijke en bestuurlijke gesprek met de RGD en RVOB. Tot en met juni 2011
betrokken bij de ideevorming met betrekking tot ontwikkeling en exploitatie van het
voormalige CBS gebouw.

De heer Smeets

Als wethouder Ruimtelijke Ordening bestuurlijk verantwoordelijk, tot en met
november 2011. Betrokken bij de ideevorming rond exploitatie van het CBS complex
en relatie met RVOB. Onderhoudt tot en met november bestuurlijk de relatie met
RVOB.

De heer Stikkelbroeck

Vanaf december 2011 plaatsvervangend bureauhoofd Economie a.i. Aanwezig bij
bezoeken van Walas aan de gemeente Heerlen in 2009. Vanaf najaar 2011 tot begin
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2012 vanwege ziekte van de heer Tigchelaar deel genomen aan het
onderhandelteam.

De heer Tigchelaar

Vanaf juni 2011 bureauhoofd Economie. Als strateeg en onderhandelaar in
begeleidingsteam aanwezig vanaf 17-11-2011.

De heer Van Helvert

Op verzoek van directeur programma’s vanaf 21-6-2011 aangeschoven om ambtelijke
zaken af te handelen. Voor creatieve industrie in de bij gelegenheid aanschuivend
begeleidingsteam aanwezig vanaf 17-11-2011. Betrokken o.a. bij de facturering van
Walas in verband met het businessplan ne betrokken bij gesprekken over mogelijke
subsidiëring door Ministerie van ELI o.a. van FarmCity concept.

De heer Vijgen

Directeur met o.a. Sociale infrastructuur in de portefeuille. In 2009 en 2010 bezoeken
afgelegd aan locaties waar Walas betrokken was in Hengelo en Rotterdam.

De heer Vleugels

Treasurer van de gemeente Heerlen, betrokken bij advies met betrekking tot
treasurystatuut van de gemeente Heerlen. April en mei 2012 advies gegeven over
eenmalige afdekking van de financieringsconstructie voor het CBS complex in de vorm
van een geldlening. Geadviseerd over de leningovereenkomst en de te stellen.

Mevr. De Wit

Als wethouder ES bestuurlijk verantwoordelijk. Neemt deel aan het MAO waarin
besluit wordt genomen om Walas te steunen met € 50.000 voor het vervaardigen van
het businessplan. Vanaf juni intensief betrokken bij het bestuurlijke traject met
betrekking tot selectie en transactie van het voormalige CBS complex.

Mevr. Dictus

Als vastgoedjuriste in begeleidingsteam vanaf 17-11-2011. Betrokken bij de adviezen
rond de vastgoedtransactie en de taxatie in opdracht van de gemeente Heerlen.

Mevr. Morina

Bestuurscontroller/loco-secretaris. Adviseerde vanaf begin april 2012 over traject van
het collegevoorstel van 17 april 2012 en zienswijze van de Raad.

Mevr. Schipperheijn

Als directeur Programma’s, vanaf juni 2011 met het dossier in aanraking gekomen.
Draagt Walas als relatie aan bij het College voor een presentatie op 27 juni 2011 voor
mogelijke ontwikkeling en exploitatie van het CBS complex. Vanaf dan heeft mevrouw
Schipperheijn intensieve betrokkenheid met het ambtelijke en bestuurlijke traject. Als
opdrachtgever en procesleider aanwezig in begeleidingsteam vanaf 17-11-2011.

Een team werd geformeerd op 17-11-2011, met de leden mevrouw Schipperheijn, de heer
Tigchelaar, mevrouw Dictus, mevrouw Eussen en mevrouw Reijnders. Bij gelegenheid konden de
heren Hupkens, Huppertz en Van Helvert en incidenteel anderen aanschuiven. Rollen en activiteiten
zijn in de bovenstaande tabel opgenomen. Tevens zijn de meeste activiteiten en overleggen
opgenomen in de tekst van deze bevindingen en in de tijdlijn die als bijlage 1 in dit rapport is
opgenomen.
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6.3

Belangstelling
-

Welke informatie over de belangstelling is schriftelijk en/of mondeling door deze ambtenaren
en bestuurders gedeeld in het inventarisatie- en selectieproces in de periode voor 26 april
2012? Met wie is deze informatie gedeeld? en

-

Welke partijen hebben in de periode voor 26 april 2012 belangstelling getoond voor de
ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS gebouw? en

-

Wanneer, aan wie en op welke wijze is deze belangstelling aan de gemeente Heerlen kenbaar
gemaakt? en

-

Hoe heeft de gemeente op de getoonde belangstelling gereageerd? en

-

Wat is er met de getoonde belangstelling geschied?

Er is heel veel informatie over de mail en per brief, en mondeling gewisseld tussen de verschillende
partijen met betrekking tot het inventarisatie- en selectieproces in de periode voor 26 april 2012. De
Rekenkamercommissie heeft slechts een selectie gekregen van de correspondentie die in het kader
van de uitvraag van de Algemeen Directeur verzameld is. De Rekenkamercommissie kan dus ook
maar een overzicht geven van hetgeen aan de Rekenkamercommissie ter beschikking is gesteld. We
gaan daarbij alleen in op die onderdelen van het proces die belangrijk zijn met betrekking tot de
inhoud en uitkomst va het inventarisatie- en selectieproces. En de onderdelen die een rol hebben
gespeeld in de discussie in de Raad, onder andere naar aanleiding van artikel 35 vragen die door
Raadsleden zijn gesteld.
-

Medio 2010 melden zich via Verblakt van de RGD twee lokale vastgoedinvesteerders, Hein
Meijer en Nico Maas, met het idee van studentenhuisvesting in het voormalige CBS complex.
Studentenhuisvesting wordt door de gemeente geen haalbare optie geacht, want er staat
studentenhuisvesting leeg in de stad. Daarnaast is er het argument dat de
studentenpopulatie in Heerlen afwijkt van andere studentensteden, en een groot complex
voor de huisvesting van studenten niet reëel wordt geacht. Tot slot laat de bestemming van
het complex bewoning niet toe. Met dit idee wordt verder niets mee gedaan.

-

Mail en brief van 7 februari 2011 van de heer Simonis aan de wethouders Smeets en De Wit;
Email en brief, waarin Simonis interesse toont in het concept van verticale landbouw in het
voormalige CBS-gebouw, zijn ontvangen door de (ex-)wethouders Smeets en De Wit. (Ex)wethouder Smeets geeft aan deze correspondentie en interesse van de heer Simonis te
hebben besproken met wethouder De Wit. In het gesprek tussen de 2 wethouders geeft
Smeets aan niet op de acquisitie in te gaan. Op dat moment is de gemeente met de heer
Simonis als vastgoedontwikkelaar op meerdere plekken in de stad bezig en dat moet zich
dan nog bewijzen. Er volgt volgens de heer Simonis op 21 februari een gesprek met de heer
Hupkens, de heer Peeters was vanwege ziekte afwezig. Op dat gesprek is geen vervolg
gekomen. Naar aanleiding van een telefoongesprek medio april tussen de heer Simonis en
de heer Hupkens, heeft de heer Hupkens de brief van 19 april geschreven. Daarin wordt de
heer Simonis gemeld dat op dat moment geen behoefte is aan belangstelling van
marktpartijen. Dat is conform de afspraken die zijn gemaakt tussen RVOB, RGD en
gemeente. Niet duidelijk wordt gemaakt wanneer die belangstelling wel welkom is, of wat
de verdere procedure is.

-

In februari 2011 stuurt de accountmanagers van Philips LED een mail aan de heer Peeters,
waarschijnlijk naar aanleiding van het krantenbericht van 5 februari 2011. Philips LED heeft
23

verlichting ontwikkeld voor tuinbouw en wil graag informatie verschaffen in verband met de
plannen van de gemeente voor het CBS complex. Er vindt een gesprek plaats in mei 2011. Dit
gesprek heeft geen vervolg gekregen.
-

In februari 2011 verstuurt de Kamer van Koophandel (KvK) Limburg een mail aan de heer
Peeters over Foodevent Venlo. Dat zou volgens de KvK wellicht een interessante partij
kunnen zijn voor Heerlen in verband met de plannen voor verticale landbouw in het CBS
complex. Deze partij wordt buiten beschouwing gelaten vanwege te hoge kosten die
blijkbaar geconstateerd worden.

-

Geïnteresseerden kloppen bij RVOB of RGD aan om informatie over en interesse voor het
voormalige CBS complex. Zij krijgen van de RVOB de informatie over stand van zaken met
betrekking tot het voormalige CBS complex, omdat RVOB er rekening mee moet houden dat
het complex op enig moment naar de markt toe gebracht moet worden. Zeker als de
ideevorming in samenwerking met de gemeente geen oplossing biedt. Voor de inhoudelijke
interesse zijn deze partijen volgens RVOB doorverwezen naar de gemeente.
In maart 2011 stuurt de heer Verhoeven van RVOB een mail aan de heer Peeters
(gemeente) en mevrouw Verblakt (RGD) door met informatie over Pi Technics die een
systeem hebben voor Urban Farming. PI Technics heeft zich bij RVOB gemeld
Imtech toont interesse in verband met de techniek die deze hanteert bij verticale
landbouw. Imtech past deze techniek onder andere toe bij PlantLab in Den Bosch. Op 31
maart 2011 vindt een excursie plaats waar wethouder Smeets, ambtenaren van gemeente,
RVOB en RGD aan deelnemen. Mensen van Imtech zouden daar bij aansluiten, maar er is
alleen gesproken met managing partners van PlantLab. Het is onbekend of Imtech de
interesse nog verder heeft kenbaar gemaakt bij de gemeente. Er is in ieder geval geen
opvolging aan gegeven. Net als bij de interesse van Philips betreft het hier een technisch
onderdeel van het concept urban farming.
Ook wordt richting RVOB interesse getoond door Van Latesteijn van Van Latesteijn
Consultancy in combinatie met ZBG, de investeringsgroep van de heer Zweegers. Onderdeel
van ZBG is het vastgoedbedrijf Breevast. De heer Van Latesteijn heeft in de eerste maanden
van 2011 het idee van verticale landbouw in het CBS complex, dan getiteld FarmCity
Heerlen, als businesscase ingebracht in het Topteam Water. Deze wordt als 1 van de 11
businesscases uit 70 geselecteerd om uit te werken. De heer Simonis wordt daarna door de
heer Van Latesteijn benaderd over mogelijke samenwerking, met ZBG/Breevast, op het
voormalige CBS complex. Kort daarna verneemt de heer Simonis van de heer Van Latesteijn
dat de gemeente Walas Concepts gevraagd heeft een businessplan te vervaardigen en dat
de gemeente alleen met Walas Concepts verder wil. De heer Van Latesteijn kiest ervoor om
betrokken te worden bij het opstellen van het businessplan in het kader van Walas
Concepts.

-

Door de ambtenaar stadsontwikkeling, de heer Peeters, wordt voorgesteld om de heer
Simonis voor deelname aan de brainstormsessie van 27 april uit te nodigen, die in
samenwerking tussen gemeente, RGD en RVOB wordt georganiseerd. De RGD en RVOB
geven aan in die oriëntatiefase niet met commerciële partijen rond de tafel te willen zitten,
omdat zij niet het risico willen lopen om partijen te bevoordelen. Naar aanleiding van een
telefoongesprek van Simonis met de heer Hupkens krijgt de heer Simonis te horen dat ‘we’
het te vroeg vinden om met commerciële partijen rond de tafel te zitten. Het College
antwoordt op artikel 35 vragen hierover, dat dit de mening van de RGD en RVOB was en dat
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‘we’ breder gezien moet worden dan de gemeente Heerlen en dat de gemeente zich eigenlijk
als boodschapper opstelde van de RGD en RVOB.
-

Op de brainstormsessie van 27 april 2011 met als doel ideevorming voor het exploitatie van
het CBS complex, worden ideeën rond verticale landbouw, huisvesting en creatieve industrie
besproken. Aanwezig zijn ambtenaren van RGD, RVOB en gemeente en inhoudelijk
deskundigen. Met deze deskundigen, van de Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd, Liof
en Transforum zijn door de gemeente gesprekken gevoerd in de periode oktober 2010 tot en
met februari 2011. Doel van de bijeenkomst van 27 april was niet om interesse te wekken
van commerciële partijen voor de exploitatie, maar om ideeën en mogelijkheden voor de
ontwikkeling van het complex te inventariseren.

-

De interesse die door de heer Van Straaten van Walas Concepts is getoond in aankoop en/of
exploitatie van het voormalige CBS gebouw;
De heer Van Straaten van Walas geeft in telefoongesprek van begin mei 2011 bij
Schipperheijn aan dat hij een interessant concept heeft voor de exploitatie van het
voormalige CBS gebouw. Na een gesprek met mevrouw Schipperheijn wordt de heer Van
Straaten uitgenodigd om op 27 juni 2011 een presentatie te houden voor het smaldeel van
het college, bestaande uit de 2 wethouders, de heer Smeets en mevrouw De Wit, en enkele
ambtenaren. Het College is enthousiast over de elementen van het concept en de integrale
aanpak ervan en leidt de vraag van Walas om ondersteuning bij het opstellen van het
businessplan door naar het MAO.
Ondertussen is het collegevoorstel van 1 juni 2011 in de lijn tegengehouden. Voorstel is om
op basis van het concept (waaronder verticale stadslandbouw en creatieve industrie) zoals
besproken in de brainstorm van 27 april 2011, actief interesse van investeerders te
onderzoeken en voor 1 december 2011 1 naam te selecteren.

-

Arcadis, opsteller van de taxatie in opdracht van de gemeente, meldt dat er in de markt
interesse is als het pand voor € 1 te koop is. Met deze interesse is niets gedaan, omdat
volgens de betrokken ambtenaar op het moment van melding er al een concept taxatie was
opgesteld waarin de waarde van € 254.000 was opgenomen, en omdat de gemelde interesse
niet concreet was.

-

Er is voor zover de Rekenkamercommissie heeft kunnen reconstrueren geen verdere
interesse getoond naar ambtenaren of bestuurders van de gemeente Heerlen toe, met
betrekking tot de aankoop of exploitatie van het voormalige CBS gebouw, die aanleiding
heeft gegeven tot afwijzing of uitnodiging tot een gesprek of presentatie. Vanaf eind juni
2011 wordt voornamelijk gestuurd op realisatie van het concept EcoGrowth Heerlen door
Walas Concepts.

25

Welke besluiten zijn schriftelijk vastgelegd in het inventarisatie- en selectieproces in de
periode voor 26 april 2012?

-

De volgende besluiten en voorstellen tot besluiten met betrekking tot het inventarisatie- en
selectieproces zijn door de Rekenkamercommissie ingezien en opgenomen in deze nota van
bevindingen.
1 juni collegevoorstel Stadsplanning. Inhoud is drieledig :
-

niet overgaan tot koop
procedure opstarten om selectie te doen van investeerder om per 1-1-2012 met 1 naam te
komen die het concept verder gaat ontwikkelen en exploiteren
dit besluit melden aan RGD en RVOB

Dit voorstel komt niet door de ambtelijke of bestuurlijke routing.
28 juni 2011 : besluit het college, enthousiast over het plan van Walas om – uiteraard binnen de
grenzen van haar eigen bevoegdheid – in beginsel bereid hieraan planologische medewerking te
verlenen. De initiatiefnemer kan daarvan op de hoogte gebracht worden.
29 juni 2011 : Collegevoorstel om € 50.000 aan Walas beschikbaar te stellen, in 2 termijnen voor
de vervaardiging van een businessplan op basis van het concept zoals Walas Concepts dat heeft
gepresenteerd aan het smaldeel van op College op 27 juni 2011. Daarvoor wordt € 30.000 uit
Budget Actieplan Nieuwe Energie gehaald en € 20.000 uit incentives-gelden. Dit collegevoorstel is
niet behandeld, maar is voorgelegd aan het Marketing- en Acquisitie Overleg (MAO).
5 juli 2011 : MAO besluit om € 50.000 als incentive bij te dragen aan Walas voor de realisatie en
opzet van een businessplan uitgaande van het concept van Walas Concepts.
7 maart 2012 : vaststelling prijs € 464.000 voor complex, op basis van 2 taxaties, van de gemeente
(à € 245.000) en van RVOB (à € 704.000).
5 april 2012 : Taxatierapport Voormalige CBS-locatie, van Arcadis, definitief vastgesteld.
17 april 2012 : Principebesluit College om over te gaan tot
Koopovereenkomst met de Staat der Nederlanden voor de aankoop van voormalig CBS
complex (voormalig CBS kantoor, ON gebouw, Mijnmonument)
- Koopovereenkomst met CarBon6 BV i.o. voor de levering voormalig CBS complex
(voormalig CBS kantoor, ON gebouw, Mijnmonument)
- Sluiten van overeenkomst van geldlening aan CarBon 6 BV i.o. onder gelijktijdige vestiging
van een zekerheidshypotheek en pandrechten.
Vragen om zienswijze van de gemeenteraad.
23 april 2012 : Taxatierapport Voormalige CBS-locatie, van Arcadis, definitief vastgesteld.
-

26 april 2012 : Commissie ES, behandeling van verzoek om zienswijze op principebesluit van het
College van 17 april 2012.
27 april 2012 : Gemeenteraadsvergadering over zienswijze op principebesluit van het College van
17 april 2011.
4 mei 2012 : Overeenkomst van geldlening.
7 mei 2012 : Akte van levering.
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6.4

Informatie aan de raad over belangstelling
-

Hoe volledig is de informatie te duiden over de belangstelling voor de ontwikkeling en
exploitatie van het voormalige CBS gebouw die het College aan de Gemeenteraad heeft
verstrekt op 26 april 2012, in het licht van hetgeen bij het College bekend verondersteld mag
worden naar aanleiding van de beantwoording van de eerste 2 onderzoeksvragen? en

-

Hoe logisch vloeit de op 26 april 2012 aan de raad verstrekte informatie over de belangstelling
voor de ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS gebouw voort uit hetgeen bij het
College bekend verondersteld mag worden naar aanleiding van de beantwoording van de
eerste 2 onderzoeksvragen?

Deze onderzoeksvraag gaat uit van de premisse dat in principe alle interesse die bij de gemeente is
gemeld wordt meegenomen in de informatieverstrekking aan de Gemeenteraad bij het verzoek aan
de Raad om een zienswijze op 26 en 27 april 2012. In de periode tot en met juni 2011 is van
meerdere zijden interesse getoond in de herbestemming (ontwikkeling en exploitatie) van het CBS
complex. Dat was in een periode dat RGD, RVOB en gemeente af hadden gesproken dat de tijd nog
niet rijp was om marktpartijen bij de ideevorming te betrekken. Aan geïnteresseerde partijen is niet
kenbaar gemaakt wanneer men wel in aanmerking komt om interesse te tonen. Op het moment dat
er concreet aan de slag gegaan zou kunnen worden met de inventarisatie van de interesse, blijkende
uit het collegevoorstel van 1 juni 2011, wordt exclusief gestuurd op het concept van Walas.
Wethouder De Wit zegt in de raadsvergadering van 27 april 2012 dat nergens uit blijkt dat er waar
dan ook interesse was voor het complex. Deze mening is niet gebaseerd op een intensieve zoektocht
naar belangstelling of op hetgeen bij betrokken ambtenaren bekend verondersteld mag worden in de
periode voor of na juni 2011.
De informatie over de belangstelling voor de ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS
gebouw die het College aan de Gemeenteraad heeft verstrekt op 26 en 27 april 2012 wordt door de
Rekenkamercommissie als onvolledig aangemerkt. Dat is met zoveel woorden door het College per
brief van 29 januari 2013 bevestigd. Het oordeel van de Rekenkamercommissie gaat echter over
meer dan alleen maar de getoonde belangstelling waar de brief van het College over handelt.
Kortom, er komen dus meer geïnteresseerde partijen niet aan bod dan waar de brief van het college
van 29 januari 2013 over handelt. Bovendien constateert de rekenkamercommissie dat er niet actief
op zoek is gegaan naar andere geïnteresseerde partijen.
Daaruit volgt dat de verstrekte informatie over de belangstelling voor de ontwikkeling en exploitatie
van het voormalige CBS complex niet logisch voortvloeit uit hetgeen bij het College bekend
verondersteld mag worden.

6.5

Zorgvuldigheid selectie
-

Op basis van welke stukken en argumenten is door het College op 17 april 2012 de kandidaat
koper geselecteerd uit de partijen die belangstelling hebben getoond? en

-

Vloeit de selectie voor de kandidaat koper logisch en objectief voort uit de argumenten,
stukken en informatie die het College op 17 april 2012 ter beschikking had?

Er heeft geen selectie plaats gevonden op basis van een passieve of actieve inventarisatie van
belangstelling. Tevens zijn er geen ontwikkel- en exploitatieplannen ingediend bij de gemeente,
anders dan die van Walas Concepts BV. Er heeft bijgevolg ook geen selectie plaatsgevonden van
ontwikkel- of exploitatieplannen van andere kandidaat kopers dan Walas Concepts BV.
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De documenten die inhoudelijk aan de selectie ten grondslag lagen voor het College om op 17 april
2012 Walas te kiezen zijn de volgende :
-

Presentatie Urban Walas, aan wethouders Smeets en De Wit en ambtenaren, op 27 juni
2011.
Visiedocument EcoGrowth Center Heerlen, gepresenteerd op 31 oktober 2011 aan Minister
Verhagen te C-mill;
Businessplan EcoGrowth Center Heerlen gepresenteerd in collegevergadering 22 november
2011, waarin naar verluidt 4 scenario’s zijn geschetst, zoals in 1 scenario de verschillende
opties met betrekking tot de huuropbrengsten van de Belastingdienst.

Aan deze keuze van het College in april 2012 liggen, voor zover de Rekenkamercommissie heeft
kunnen constateren, procedureel en financieel de volgende stukken ten grondslag :
-

-

-

Toezegging van Walas in collegevergaderingen dat de risico’s van de exploitatie voor Walas
Concepts zijn;
Adviezen in de periode november 2011 – maart 2012 van ambtenaren over voorkomen van
ongeoorloofde staatssteun van de ABC-transactie;
Adviezen van ambtenaren aan college over de wijze van financieren, indien de
verwervingsprijs hoger zou uitvallen dan € 1, op basis van een lening, vanaf november 2011 –
april 2012;
Adviezen over de zekerheidsstelling onder de lening van € 500.000 verstrekt aan CarBon6 BV;
Taxaties die in februari 2012 (de taxatie in opdracht van de gemeente in conceptvorm),
maart 2012 (de taxatie in opdracht van RVOB) en april 2012 (de definitief opgestelde taxaties
in opdracht van de gemeente) worden opgeleverd. Gemeente Heerlen heeft de taxatie in
opdracht van RVOB niet ingezien. De vastgestelde prijs is meegedeeld aan het college;
Berekeningen van Walas Concepts over de exploitatie van het voormalige CBS complex,
gemaakt naar aanleiding van de resultaten van de onderhandelingen op basis van de
taxaties, waaruit duidelijk wordt dat Walas de exploitatie aandurft ook al vertrekt De
Belastingdienst als huurder binnen een jaar.

De presentatie van Walas Concepts op 27 juni 2011 wordt afgesloten met het verzoek aan de
gemeente, om een door private partijen toegezegde € 50.000 voor het maken van een businessplan,
te matchen. De Rekenkamercommissie veronderstelt dat het noemen van deze toezegging bedoeld
is om vertrouwen te wekken, namelijk dat private partijen er dusdanig brood in het project zien dat
zij € 50.000 ter beschikking willen stellen. Het College legt op 5 juli datzelfde bedrag bij, maar de €
50.000 van private partijen is nooit afgekomen. De kans was groot geweest dat de € 50.000 niet
besteed had hoeven worden en mee genomen had kunnen worden in het risico van ondernemers bij
het maken van plannen.
Tijdens de gesprekken en de onderhandelingen met RVOB van november 2011 tot en met april 2012
gaan Walas en de gemeente uit van een verwervingssom van € 1. Vanaf november is duidelijk dat het
verwervingsbedrag op basis van onafhankelijke taxaties vastgesteld moet worden. En dat RVOB de
toekomstige waardeontwikkeling in de prijs verdisconteerd wil zien. Daartegen start een intensieve
lobby, onder andere naar Minister Donner en Staatssecretaris Weekers. Om te voorkomen dat de
exploitatie gevaar loopt als de verwervingsprijs boven de € 1 uit zou komen, wordt al vroeg besloten
om Walas met een lening van de gemeente te ondersteunen bij de verwerving. De gemeente loopt
hierbij risico, weliswaar bij de condities met een hypotheekrecht zeker gesteld. Maar wellicht niet
nodig geweest bij exploitatieplannen van andere geïnteresseerde partijen. Opmerkelijk is dat een van
de bestuurders van Walas aangeeft dat de verstrekte lening op zich niet noodzakelijk is. Vanwege de
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tijdsdruk, langs banken gaan kost tijd, en het feit dat het College dat min of meer heeft toegezegd, is
de lening geëffectueerd.
Gezien het grote risico op inefficiëntie bij het in zee gaan met één exploitant, zonder dialoog met of
inventarisatie van andere partijen of gegadigden, vloeit de keuze voor de uiteindelijke kandidaat niet
logisch of objectief voort uit de stukken en informatie waarover het College op 26 en 27 april
beschikt of had kunnen beschikken.

-

Heeft het College de haalbaarheid en de risico’s van de ontwikkel- en exploitatieplannen van
de kandidaat koper(s) geïnventariseerd en betrokken bij de selectie voor de kandidaat koper?

Voor zover de Rekenkamercommissie heeft kunnen constateren zijn de haalbaarheid en risico’s van
de ontwikkel- en exploitatieplannen van de kandidaat koper, vanaf juni 2011 Walas Concepts BV en
april 2012 CarBon6 BV gelieerd aan Walas, drie keer expliciet aan de orde geweest.
1. Bij de presentatie van het concept Urban Walas op 27 juni 2011 voor het smaldeel van het
college, te weten de wethouders de heer Smeets en mevrouw De Wit, en enkele ambtenaren.
Walas geeft daarbij aan dat exploitatie haalbaar is als het pand voor € 1 verworven kan worden.
Tevens geeft Walas aan dat de risico’s volledig voor rekening van Walas komen.
De haalbaarheid van de ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS gebouw staat of valt
de gedachte dat het pand voor € 1 verworven kon worden. In december wordt duidelijk dat voor
de RVOB de optie van € 1 niet bespreekbaar is. Dat wordt in januari bevestigd door een brief van
Staatssecretaris Weekers aan wethouder De Wit. Deze brief van de Staatssecretaris was een
reactie op de brief van wethouder De Wit van 7 november aan Minister Donner. Met het
verzoek in het Algemeen Overleg voor te leggen dat het pand voor € 1 via de gemeente wordt
verkocht aan Walas Concepts, ten behoeve van de showcase EcoGrowth Center. Staatssecretaris
van Financiën Weekers reageert per brief van 20 januari 2012 aan wethouder De Wit. Daarin
geeft de Staatssecretaris aan dat de gemeente bij de verkoop een voorkeurspositie heeft, als
deze met de koop een publiek doel dient, op basis van een prijs die door middel van de externe
taxatie tot stand is gekomen. Als RVOB aan Walas verkoopt, dan moet dat openbaar. Als de
gemeente aan Walas wil doorleveren, dan is dat de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Dus de gemeente loopt risico bij de ABC-constructie, en is in de rol van B niet louter
doorgeefluik van A naar C. De gedachte van het doorgeefluik leidt ertoe dat de gemeente tot en
met 16 december 2011 verwacht alleen een advies nodig te hebben in verband met een
gezamenlijke taxatie met de RVOB. Na onderzoek door de juridische medewerker blijkt dat de
gemeente Heerlen een onafhankelijke taxatie nodig heeft, om een marktconforme prijs vast te
laten stellen.
In augustus 2011 wordt het risico onderzocht van ongeoorloofde staatssteun bij de
verschillende vormen van aan- en doorverkoop van het voormalige CBS-gebouw. Dan spelen
nog 3 scenario’s voor de transactie :
-

Walas Concepts of een daaraan gelieerde vastgoed BV koopt zelf het gebouw van RVOB en
loopt de risico’s.
Gemeente koopt het pand en verkoopt het door aan Walas Concepts.
Gemeente koopt het pand en verhuurt het aan Walas Concepts.

Bij de laatste 2 opties gaat het College ervan uit dat het pand door de gemeente voor € 1, of € 0,
aangekocht worden van de RVOB voor een publiek doel. Snel daarna wordt duidelijk dat de
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RVOB alleen tegen een marktconforme prijs kan verkopen. Deze kan bepaald worden door de
hoogste bieding tijdens een voldoende openbaar gemaakte en onvoorwaardelijke
biedprocedure of op basis van een onafhankelijke en van te voren definitief opgestelde
taxatiewaarde. Het College wil zekerheid hebben dat het concept van Walas gerealiseerd wordt,
en wil niet afhankelijk zijn van een openbare bieding. Op basis van deze overweging opteert de
gemeente voor een ABC-constructie, waarbij het pand van de RVOB (A), via de gemeente
Heerlen (B) in handen overgaat naar Walas (C). Deze mogelijkheid en de lege papieren modules
daarvoor worden door de RVOB aangereikt.
De risico’s van aankoop van het pand worden door het College als verwaarloosbaar betiteld,
omdat de gemeente Heerlen zich ziet als doorgeefluik, partij B, in de overdracht van partij A
(RVOB) aan partij C (Walas). Over deze risico’s hieronder meer.
2. De tweede keer in de collegevergadering van 22 november 2011, als Walas Concepts het
businessplan op basis van het concept EcoGrowth Center Heerlen presenteert. De
burgemeester vraagt naar de risico’s en Walas geeft aan :
- Tijdigheid van de overdracht van het pand. Vanwege de noodzakelijke technische
aanpassingen aan het pand moest de overdracht in april 2012 afgerond zijn. Anders zouden
de hoge onderhoudskosten in verband met de winterperiode te zwaar drukken op de
exploitatie.
- Het huurcontract van de Belastingdienst. Afhankelijk van de landelijke besluitvorming kon
het zijn dat de Belastingdienst op korte termijn zou kunnen vertrekken naar een andere
locatie. Vertrek van de Belastingdienst als huurder vormt ook een groot risico, omdat de
cashflow dan in gevaar komt en te weinig waarde aan het complex toegevoegd kan worden.
3. Begin april 2012 wordt duidelijk dat de businesscase haalbaar is, ook al verlaat de
Belastingdienst als huurder het complex met een jaar opzegtermijn.
Een risico dat de gemeente loopt bij de verstrekking van een lening is wanneer blijkt dat de kandidaat
koper niet (financiële) solide is. Uit de stukken en de interviews blijkt niet dat het College de
kandidaat koper daarop heeft onderzocht. De enige keer dat dit risico ter sprake komt is vlak voor
het passeren van de akten. CarBon6 BV is dan nog in oprichting, evenals de andere BV’s die
daaronder zitten (zie hierna). Het is uiteraard lastig de soliditeit van een BV in oprichting te checken,
daar deze meestal niet over vermogen beschikt. Het College wil het verkoopcontract en de lening
sluiten met een partij die al wat langer bestaat en op die wijze blijk heeft gegeven van financiële
soliditeit. De Rekenkamercommissie tekent daarbij aan dat de bestaansduur van een BV geen valide
criterium is om de kredietwaardigheid te toetsen, zoals hieronder zal blijken.
Participatiemanagement Rotterdam BV (PMR), de BV waarin de heer De Bruijn de enige bestuurder
is, wordt gebruikt om het koopcontract te sluiten. PMR is tot begin 2013 de enige aandeelhouder van
World of Walas BV, die enige aandeelhouder is van Walas Europe BV, die enige aandeelhouder is van
555 Hudson BV, die enige aandeelhouder is van CarBon6 BV. PMR, die aan de top van de reeks van
BV’s staat en die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de aankoop van het voormalige CBS complex,
heeft uiteindelijk geen link met Walas Concepts. Dat breekt in het najaar van 2012 op wanneer
onenigheid over eigenaarschap van het concept en exploitatie van het complex een procesgang van
PMR en Walas Concepts tot gevolg heeft.
Er is voor zover de Rekenkamercommissie heeft kunnen constateren, geen onderzoek geweest naar
de heer Van Straaten en de BV’s waar hij bestuurder van is. Bij Walas Concepts BV staat de heer
Borkens als enige bestuurder in de registers van de Kamer van Koophandel ingeschreven. Bij navraag
blijkt de heer Van Straaten bestuurder te zijn bij Walas Projects BV. Dat leidt tot onduidelijkheid en
verwarring bij de ambtenaren. In de eerste factuur van Walas Concepts blijkt het op de factuur
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opgegeven Kamer van Koophandel nummer niet te kloppen. Na verzoek van de heer Van Straaten
om interventie van de directeur programma’s wordt de factuur uiteindelijk voldaan. Voor de betaling
van de tweede factuur verzoekt de heer Van Straaten of het mogelijk is de factuur vanuit Walas
Projects te sturen, terwijl MAO op 5 juli besloot een bijdrage aan Walas Concepts te verstrekken. Dat
tekent een ongebruikelijke gang van zaken. Er is geen toetsing gemaakt van of onderzoek verricht
naar de (financiële) soliditeit van de partij waarmee de gemeente een relatie wil opbouwen. De
ongebruikelijke gang van zaken, zie hiervoor, zou naar de mening van de rekenkamercommissie op
zijn minst aanleiding hebben moeten geven tot een dergelijke toetsing. Ten aanzien van toetsing van
de financiële soliditeit, zie hierover meer in de laatste paragraaf.

-

Zijn bij de selectie voor de kandidaat koper de geldende regels en voorschriften nageleefd?

Op 28 juni 2011 besluit het college, enthousiast over het concept van Walas Concepts om – binnen
de grenzen van haar bevoegdheid – in beginsel bereid te zijn planologische medewerking aan de
realisatie te verlenen. Toen en de collegevergadering daarna werd niet, zoals het oorspronkelijke
collegevoorstel behelsde, door het College besloten tot de bijdrage van € 50.000 aan de realisatie
van het businessplan van Walas. Dat besluit werd in het MAO genomen. Dat behoort tot de
bevoegdheid van het MAO. Tevens mag het College schuiven in de verschillende ‘potjes’ binnen een
programma. De budgetten ‘Actieplan Nieuwe Energie’ en ‘Incentives’ vallen binnen programma ES en
kunnen door MAO voor het beoogde doel ingezet worden. De Raad moet dan daarna via de reguliere
cyclus op de hoogte gesteld worden van deze wijziging. In ieder geval heeft de rekenkamercommissie
geen verwijzing gevonden over de geldverstrekking in het jaarverslag 2011.
In de presentatie van Walas op 27 juni 2011 wordt het College gevraagd de € 50.000 te ‘matchen’ die
door marktpartijen beschikbaar zouden zijn gesteld. Het Marketing en acquisitieoverleg (MAO)
besluit aldus. Achteraf blijkt die € 50.000 niet door marktpartijen te zijn vrijgekomen. Bij navraag
blijken de directeur programma’s en de wethouder ES niet daarvan op de hoogte te zijn geweest. De
heer Borkens van Walas Concepts geeft aan dat de door Walas in het businessplan geïnvesteerde
uren als cofinanciering van de € 50.000 cofinanciering te zien. Feitelijk is de gemeente de enige
financier van het businessplan geweest en draagt dus daarmee het ondernemersrisico. Ter
voorbereiding op de presentatie van het concept EcoGrowth Center Heerlen aan Minister Verhagen
op 31 oktober stelt het Ministerie aan de gemeente een aantal vragen. De directeur programma’s
verzoekt de heer Van Straaten de vragen te beantwoorden. Op de concrete eerste vraag ‘wat steekt
de gemeente erin?’ noemt de heer Van Straaten niet dat de gemeente € 50.000 in het businessplan
steekt.
Het MAO besluit op 5 juli Walas als marktpartij aan zich te binden. Aan dat besluit is geen actieve
inventarisatie van mogelijke marktpartijen die erin geïnteresseerd zouden zijn het concept voor het
voormalige CBS complex uit te voeren. Tevens is de passief verkregen en bij ambtenaren en
wethouders bekende, of in ieder geval bekend te veronderstellen, interesse niet meegenomen in het
besluit om Walas Concepts aan de gemeente te binden. Ambtenaren die kennis zouden kunnen
hebben van interesse bij marktpartijen krijgen naar eigen zeggen te horen dat zij geen contact meer
mogen hebben met deze of andere partijen over het voormalige CBS complex. Een voorstel om actief
op zoek te gaan naar interesse bij verschillende marktpartijen is, zo veronderstelt de
rekenkamercommissie, in de ambtelijke of bestuurlijke lijn tegengehouden. Daarmee is een
keuzeproces voorkomen om tot een marktpartij te komen die de exploitatie op de meest effectieve
en efficiënte wijze kan oppakken. Tevens herbergt de handelwijze en besluit van het MAO het risico
van schending van het formele gelijkheidsbeginsel door de gemeente. Uit de stukken is de
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rekenkamercommissie niet gebleken dat College en MAO daadwerkelijk hebben besloten tot
exclusiviteit, zoals door Walas gevraagd in de presentatie van 27 juni 2011. De rekenkamercommissie
constateert dat de handelwijze en de uitingen van ambtenaren en College in de periode na juni 2011
in de richting van exclusiviteit van deze één marktpartij wijzen. Eén marktpartij wordt de
mogelijkheid geboden om met behulp van publieke middelen een businessplan op te stellen, zonder
dat andere marktpartijen in de gelegenheid zijn gesteld daarop mee te dingen. Daarnaast
veronderstelt de rekenkamercommissie dat, in geval van een actieve inventarisatie van belangstelling
en vrije mededinging van marktpartijen, het ondernemersrisico en de kosten van de vervaardiging
van het businessplan niet bij de gemeente terecht hadden hoeven komen.
Vanaf eind juni wordt sterk gestuurd op realisatie van het project door Walas Concepts. De overgang
van het dossier van Ruimtelijke Ordening naar Economische Stimulering brengt een dynamiek in het
proces. Dat komt onder andere door de intensieve bemoeienis van de directeur programma’s
mevrouw Schipperheijn met het traject en de enthousiaste houding van de wethouder De Wit. De
directeur programma’s is intensief betrokken bij het proces, tot en met het voldoen van de
facturering van Walas Concepts. Ongebruikelijk is de rol van de directeur programma’s in het
projectteam. Deze kan wel in de stuurgroep zitten, maar heeft naar de mening van de
rekenkamercommissie teveel petten op als lid van het projectteam. De rol van directielid die
uiteindelijk verantwoordelijk is voor de lijnorganisatie kan conflicteren met de rol van procesleider in
het projectteam. De intensieve bemoeienis van mevrouw Schipperheijn met het gehele proces rond
selectie en transactie van het CBS complex draagt het risico in zich van belangenverstrengeling gelet
op het feit dat een contact van haar als opdrachtnemer betrokken is bij de uitvoering. Daardoor was
het voor de directeur programma’s te verkiezen geweest meer afstand tot het project te bewaren.
De sturing op het concept van Walas is mede te zien in de pogingen het CBS complex te verwerven
voor € 1. Daartoe komt een lobby op gang door de wethouder en andere partijen naar de politiek
verantwoordelijke Minister en staatssecretaris. Dat is geen vergrijp tegen de regels, maar toont de
sterke betrokkenheid van ambtenaren en bestuurders bij het mogelijk maken de exploitatie door
Walas. De brief van wethouder De Wit aan Minister Donner, waar wethouder Smeets die de
bestuurlijke contacten met RVOB onderhoudt niet van op de hoogte is, is daar een voorbeeld van. De
directeur verneemt indirect uit deze brief dat wethouder Smeets niet meer betrokken is bij het
dossier van het CBS complex. Ook al geeft Staatssecretaris Weekers in januari 2012 aan dat
verwerving van het complex voor € 1 niet aan de orde is, en dat RVOB de gebruikelijke wegen
bewandelt om een marktconforme prijs te verkrijgen, blijven Walas en gemeente nog sturen op
verwerving voor € 1. Dit streven is niet in strijd met de regels en voorschriften.
De Rekenkamercommissie heeft in de stukken die zijn aangereikt geen belangenverstrengeling
kunnen constateren tussen ambtenaren van de gemeente en de begunstigde marktpartij. De
Rekenkamercommissie tekent daar bij aan dat door de selectie van stukken en documenten door het
College/afdeling Jurap zij geen volledig zicht heeft op alle relevante stukken. Zo dient gemeld te
worden dat de Rekenkamercommissie in de correspondentie van mevrouw Schipperheijn de periode
begin februari tot en met eind maart 2012 mist. In de periode juni 2011 tot en met begin februari
2012 is er intensief gecorrespondeerd door mevrouw Schipperheijn, en die intensieve
correspondentie wordt eind maart 2012 weer hervat.
De Rekenkamercommissie twijfelt er echter aan of het selectieproces door de gemeente zonder
vooringenomenheid en onpartijdig is uitgevoerd. Dat zijn formele beginselen van behoorlijk bestuur
die de gemeente als openbaar bestuursorgaan dient na te leven bij de uitvoering van zijn taak. Op
basis van de door de Rekenkamercommissie geconstateerde sturing op realisatie van het concept
door één marktpartij en te grote ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid bij deze zaak is de
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Rekenkamercommissie van mening dat de gemeente er niet alles aan gedaan om de schijn van
vooringenomenheid en partijdigheid te voorkomen. De Rekenkamercommissie constateert te weinig
ambtelijke en bestuurlijke sensitiviteit op het voorkomen van deze schijn.

-

Zijn bij de contractvorming met de kandidaat koper de geldende regels en voorschriften
nageleefd?

Bij de contractvorming met de kandidaat koper zijn 2 contracten van belang. Een is het
verkoopcontract van de gemeente aan CarBon6 BV en twee is de geldlening die tegelijkertijd wordt
afgesloten tussen beide partijen.
Om ongeoorloofde staatssteun te voorkomen moet de verkoopprijs marktconform zijn, op basis van
een onafhankelijke en van te voren definitief opgestelde taxatie. De taxatie in opdracht van de
gemeente komt uit op € 245.000, de taxatie in opdracht van RVOB komt uit op € 704.000. Er is dus
een aanmerkelijk verschil tussen beide taxaties, ondanks het gegeven dat beide taxateurs vooraf met
elkaar hebben overlegd over de uitgangspunten. De Rekenkamercommissie heeft de taxatie van
RVOB niet kunnen inzien, en kan dus geen oordeel vellen over de validiteit of de totstandkoming van
de waardering. Los daarvan kan geconstateerd worden dat er met betrekking tot de verkoopprijs
hoogstwaarschijnlijk geen sprake is van staatssteun, daar de verkoopprijs boven de voor de
gemeente getaxeerde verkoopprijs uitkomt.
Een vraagstuk is de taxatie die in opdracht van de gemeente is vervaardigd. De concept taxatie is
medio februari opgesteld en er is een waardering tot stand gekomen van € 245.000. De taxatie in
opdracht van RVOB komt in maart gereed. De onderhandelingen zijn eind maart afgerond, op basis
van middeling van de 2 taxaties. Om staatssteun te voorkomen is het nodig dat de taxatie definitief is
vastgesteld voor de onderhandelingen. De taxatie in opdracht van de gemeente wordt pas op 5 april
definitief vastgesteld en nog een keer op 23 april. De waardering blijft dezelfde, namelijk € 245.000.
Het is de Rekenkamercommissie niet duidelijk geworden waarom de taxatie na de onderhandelingen
twee keer definitief wordt vastgesteld.
De geldlening aan CarBon6 komt nu aan bod. Het College heeft zich steeds op het standpunt gesteld
het complex niet zelf te willen aanschaffen, vanwege de risico’s van verwerving van een groot
kantorencomplex met hoge onderhoudskosten. De gemeente wil wel nadenken over herbestemming
en trekt daarbij samen op met RVOB en RGD, maar de probleemeigenaar is volgens de gemeente het
Rijk. Vanaf eind juni 2011 trekt de gemeente de lead naar zich toe, en wil invloed uitoefenen op de
herbestemming, namelijk realisatie van het concept van Walas. De gemeente kan vanaf dan niet
meer toestaan dat het complex bij openbare bieding aan de hoogstbiedende marktpartij wordt
overgedragen, want dan is de gemeente de grip op realisatie van het concept kwijt of het complex
wordt gesloopt. De gemeente ziet zich tot het eind van de transactie en daarna als doorgeefluik, als
neutrale partij B in de ABC-constructie, waarbij A (RVOB) het complex in principe overdoet aan
marktpartij C (CarBon6). Deze perceptie gaat evenwel voorbij aan de sturende rol van de gemeente
als partij B in het gehele traject vanaf juli 2011. RVOB mag het niet zonder meer verkopen aan
CarBon6, en de gemeente sluit 2 contracten, 1 koopcontract om het complex van RVOB te verwerven
en 1 koopcontract com het complex door te verkopen aan CarBon6.
Tevens verstrekt de gemeente aan CarBon6 een lening om de doorverkoop te faciliteren. Daarvoor
wordt een zekerheidsstelling getroffen, namelijk 1e hypotheekrecht van de gemeente, en
aansprakelijkheid van de moedermaatschappij van CarBon6 (zie hierna). Deze laatste voorwaarde
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wordt op aandringen van de bestuurder van CarBon6 vlak voor het sluiten van de leningsovereenkomst uit de akte gehaald. De gemeente had de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij in de overeenkomst opgenomen, omdat de BV’s (zie hierna) nog tot begin mei in
oprichting zijn. Na extern advies gaat de gemeente daarmee akkoord.
CarBon6 BV beschikt niet over de middelen om de transactie te sluiten. De BV was nog in oprichting
op het moment dat het collegebesluit op 27 april 2012 in de Raad komt. Vanwege de (financiële)
soliditeit eist de gemeente dat een langer bestaande BV de uiteindelijke eigenaar wordt. Dat is
Participatiemanagement Rotterdam (PMR) van de heer De Bruijn, die sinds 1983 bestaat. De
structuur Van BV’s die is opgezet om het voormalige CBS complex aan te kopen ziet er schematisch
als volgt uit.
Schema. Structuur opgezet voor aankoop van voormalig CBS complex.

PMR BV

World of
Walas BV

Walas
Europe BV

555 Hudson
BV

CarBon6 BV

Bij elke stap is de bovenliggende BV de enige aandeelhouder in de onderliggende BV. De bestuurders
van World of Walas, Walas Europe, 555 Hudson en CarBon6 zijn de heren De Bruijn en Van Straaten.
De gemeente geeft steeds in de stukken aan dat het vastgoedvehikel dat het voormalige CBS
complex gaat kopen van de gemeente, CarBon6 BV, gelieerd is aan Walas. Er zijn nieuwe BV’s
opgericht, ook met Walas in de naam. Maar door het aan de bovenkant opnemen van PMR is de
nieuwe eigenaar uiteindelijk niet gelieerd aan Walas.
De (financiële) soliditeit van de reeds sinds 1983 bestaande PMR wordt niet uitputtend door de
gemeente getoetst. De bestuurder van PMR zat tot 19 augustus 2008 in de wet schuldsanering
natuurlijke personen. Het bestuur wordt op 4 maart 2012, enige tijd voor de transactie en de
geldlening, aangevuld met een andere bestuurder. Uit de jaarrekeningen blijkt niet dat de BV over
reëel vermogen beschikt, op basis waarvan een bank een risicovolle geldlening van € 500.000 zou
verstrekken. De gemeente treedt wel als financier op, en verstrekt een geldlening met een
rentepercentage van 5,0%, in 7 jaar terug te betalen. Al in een vroeg stadium besloten, namelijk op
13 september 2011 is er sprake van een mogelijke geldlening. De voorwaarden voor de geldlening
zijn getoetst aan het Treasurystatuut dat door de Gemeenteraad is vastgesteld. In het statuut wordt
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echter niet gerefereerd aan de vigerende staatssteunrechtelijke wet- en regelgeving.5 Er geldt
Europese regelgeving voor de te hanteren rentepercentages, om ongeoorloofde staatssteun te
voorkomen. Het rentepercentage had op minimaal 5,67% moeten uitkomen en wellicht zelfs op
11,67%, gelet op de kredietwaardigheid van de debiteur. De gemeente mag een ander
rentepercentage ten gunste van een marktpartij hanteren, als er een publiek belang mee wordt
gediend. In dat geval moet de financiële transactie ter goedkeuring worden aangemeld bij de
Europese Commissie. Deze kan de transactie goedkeuren indien de positieve effecten te prevaleren
zijn boven een verstoring van de markt waarin de begunstigde partij actief is. De financiële transactie
is niet voorgelegd aan de Europese Commissie en bijgevolg niet goedgekeurd.6 De transactie op basis
van de ABC-constructie, ondersteund door een overeenkomst van geldlening op de betreffende
voorwaarden is daarmee waarschijnlijk niet staatssteunproof.

5

6

Europese wetgeving, met name de artikelen 107 en 108 VwEU en het beleid van de Europese Commissie. Dat beleid is vastgelegd in
verordeningen, richtsnoeren en mededelingen van de Europese Commissie, waarbij hier met name relevant zijn de Mededeling
betreffende verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties en de Mededeling over de herziening van de methode
waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld.
Op grond van artikel 2 van de zogenaamde de-minimisverordening mag een marktpartij over een periode van drie fiscale jaren in totaal
maximaal EUR 200.000,- financiële steun van overheden ontvangen, zonder dat aanmelding bij de Europese Commissie verplicht is.
Steun uit hoofde van voornoemde verordening mag echter enkel worden verleend, ingeval wordt voldaan aan de uit die verordening
voortvloeiende verplichtingen/formaliteiten. Zo zal de marktpartij (i.e. CarBon6 BV) moeten verklaren nog voor steun uit hoofde van
die verordening in aanmerking te komen en (ii) zal de Gemeente – bijvoorbeeld in een subsidiebeschikking – expliciet moeten
vermelden dat de desbetreffende steun aan de marktpartij wordt uitgekeerd uit hoofde van deze verordening.
Worden deze verplichtingen/formaliteiten niet in acht genomen, dan geldt de uitzondering op de meldingsplicht (strikt genomen) niet.
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7

Conclusies

In hoofdstuk 6 zijn de bevindingen van de Rekenkamercommissie weergegeven en de onderzoeksvragen beantwoord. In dit hoofdstuk trekken we een aantal conclusies op basis van de voorgaande
bevindingen. Deze conclusies hebben betrekking op de onderzoeksvragen 3 en 4, omdat in de
antwoorden op die vragen de conclusies zijn opgenomen.
Informatie aan de raad over belangstelling
-

Hoe volledig is de informatie te duiden over de belangstelling voor de ontwikkeling en
exploitatie van het voormalige CBS gebouw die het College aan de Gemeenteraad heeft
verstrekt op 26 april 2012, in het licht van hetgeen bij het College bekend verondersteld mag
worden naar aanleiding van de beantwoording van de eerste 2 onderzoeksvragen?

De Rekenkamercommissie heeft de kennis geïnventariseerd over de belangstelling voor de
ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS complex, die bij Collegeleden aanwezig was of
aanwezig verondersteld kan worden op 26 april 2012. Er was kennis aanwezig bij Collegeleden over
serieus te nemen belangstelling bij andere marktpartijen dan Walas Concepts BV. Bij ambtenaren
was deze kennis ook aanwezig. De Rekenkamercommissie constateert dat er blijkbaar geen ruimte
was of geen ruimte werd gevoeld om deze kennis te delen. De Rekenkamercommissie constateert
dat de op 26 april 2012 aan de Gemeenteraad verstrekte informatie over de belangstelling voor de
ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS gebouw onvolledig was.
-

Hoe logisch vloeit de op 26 april 2012 aan de raad verstrekte informatie over de belangstelling
voor de ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS gebouw voort uit hetgeen bij het
College bekend verondersteld mag worden naar aanleiding van de beantwoording van de eerste
2 onderzoeksvragen?

Uit het antwoord op de vorige onderzoeksvraag volgt dat de verstrekte informatie over de
belangstelling voor de ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS complex niet logisch
voortvloeit uit hetgeen bij het College bekend verondersteld mag worden.
Zorgvuldigheid selectie
-

Op basis van welke stukken en argumenten is door het College op 17 april 2012 de kandidaat
koper geselecteerd uit de partijen die belangstelling hebben getoond?

Zie voor de concrete beantwoording van deze vraag de desbetreffende paragraaf, p. 27-28.
-

Vloeit de selectie voor de kandidaat koper logisch en objectief voort uit de argumenten, stukken
en informatie die het College op 17 april 2012 ter beschikking had?

Er heeft geen selectie van kandidaten plaats gevonden op basis van een passieve of actieve
inventarisatie van belangstelling bij marktpartijen. In juni ligt een collegevoorstel klaar om actief
belangstelling bij marktpartijen te inventariseren en voor december 2011 een selectie te maken. Dat
voorstel wordt in de lijn opgehouden. Op 27 juni 2011 presenteert Walas een integraal concept, waar
de twee aanwezige Collegeleden enthousiast op reageren. Op basis van deze presentatie besluit het
College tot planologische steun aan realisatie van het concept van Walas. Het MAO besluit tot een
bijdrage van € 50.000 voor de vervaardiging van het businessplan. Gezien het grote risico op
inefficiëntie bij het in zee gaan met één exploitant, zonder dialoog met of inventarisatie van andere
partijen of gegadigden, vloeit de keuze voor de kandidaat in de periode voor november 2011 niet
logisch of objectief voort uit de stukken en informatie waarover het College beschikt.
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Als de businesscase op 22 november 2011 wordt gepresenteerd, wordt op het ingeslagen pad met
Walas doorgegaan. De Rekenkamercommissie kent noch het businessplan noch een collegebesluit
dat een besluit om verder te gaan met Walas kan onderbouwen. Aan een dergelijk besluit, zo er al
een is genomen, is geen inventarisatie of selectie van marktpartijen vooraf gegaan, die de
ontwikkeling en exploitatie van het CBS voormalige CBS-complex kunnen uitvoeren, eventueel op
basis van een integraal of ander concept. Na november 2011 is van een dergelijke inventarisatie of
selectie evenmin sprake. Op basis daarvan constateert de Rekenkamercommissie dat de keuze voor
de uiteindelijke kandidaat niet logisch of objectief voortvloeit uit de argumenten, stukken en
informatie die het College op 17 april 2012 ter beschikking had.
-

Heeft het College de haalbaarheid en de risico’s van de ontwikkel- en exploitatieplannen van de
kandidaat koper(s) geïnventariseerd en betrokken bij de selectie voor de kandidaat koper?

Er is geen selectieproces geweest, dus zijn er de facto geen risico’s van de ontwikkel- en exploitatieplannen geïnventariseerd of gewogen bij de selectie van de kandidaat kopers. De risico’s van de
ontwikkel- en exploitatieplannen van de marktpartij waar de gemeente mee in zee gaat zijn aan bod
gekomen de collegevergadering van 22 november 2011.
Het College heeft steeds aangegeven zelf geen risico te lopen. De gemeente koopt naar eigen zeggen
niets en Walas geeft aan de risico’s van de exploitatie te dragen. De gemeente verstrekt wel een
lening aan de vastgoed BV die is opgericht om het voormalige CBS complex te verwerven. De
gemeente loopt naar de mening van de Rekenkamercommissie wel risico. Zij is partij in een
vastgoedtransactie en verstrekt een lening. Daarvoor moet de gemeente zich ervan vergewissen dat
de tegenpartij (financieel) solide is. De Rekenkamercommissie constateert dat een dergelijk
onderzoek bij Walas Concepts en bij de uiteindelijke moedermaatschappij van CarBon6 BV niet
uitputtend is geschied.
-

Zijn bij de selectie voor de kandidaat koper de geldende regels en voorschriften nageleefd?

Zoals eerder is geconstateerd is er geen selectieproces geweest. Vanaf juni 2011 is gestuurd op
realisatie van het concept door Walas. Het MAO mag binnen de mandaatregels het besluit nemen
om € 50.000 bij te dragen om een businessplan te laten schrijven, en mag daarvoor middelen
verschuiven binnen de begroting van een programma. De Rekenkamercommissie constateert dat
daarover in de gemeentelijke jaarrekening 2011 niet is gerapporteerd.
De Rekenkamercommissie constateert dat de sturing op de realisatie van de exploitatie van het
voormalige CBS complex door één marktpartij het risico van schending van het formele
gelijkheidsbeginsel in zich bergt. De zeer intensieve bemoeienis van de directeur programma’s met
het project vanaf 2011 is ongebruikelijk, maar is niet in strijd met regels of voorschriften. De
Rekenkamercommissie heeft in de stukken die zijn aangereikt geen belangenverstrengeling kunnen
constateren tussen ambtenaren van de gemeente en de begunstigde marktpartij.
De Rekenkamercommissie twijfelt er aan of door de gemeente bij het selectieproces de formele
beginselen van het bestuursrecht zijn gerespecteerd. Door de sterke sturing op realisatie van het
concept door één marktpartij en de zeer grote ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid bij deze zaak
heeft de gemeente er niet alles aan gedaan om de schijn van vooringenomenheid en partijdigheid te
voorkomen. De Rekenkamercommissie constateert te weinig ambtelijke en bestuurlijke sensitiviteit
bij het voorkomen van deze schijn.

37

-

Zijn bij de contractvorming met de kandidaat koper de geldende regels en voorschriften
nageleefd?

Bij de contractvorming met de kandidaat koper is het B-C deel van de ABC-constructie van belang. De
gemeente moet daarbij letten op het risico van ongeoorloofde staatssteun met betrekking tot de
verkoopprijs en de aan CarBon6 verstrekte lening. De verkoopprijs is dezelfde als partij A (RVOB)
heeft uit onderhandeld met partij B (gemeente Heerlen). En de verkoopprijs is hoger dan de
waardering in de door de in opdracht van de gemeente Heerlen uitgevoerde taxatie. Onduidelijk is
waarom de taxatie na de onderhandelingen nog tot twee keer toe definitief is vastgesteld. Dat had
echter geen gevolgen voor de verkoopprijs.
Ook bij het verstrekken van de lening moet de gemeente het risico op ongeoorloofde staatssteun
voorkomen. Dat kan door een marktconforme rente te vragen, of de regeling indien deze boven de €
200.000 uitgaat ter goedkeuring aan de Europese Commissie voor te leggen. Bij het vaststellen van
de marktconformiteit van de rente heeft de gemeente wel het eigen Treasurystatuut gevolgd, maar
niet de Europese wetgeving en het beleid van de Europese Commissie. De voorwaarden voor de
lening zijn niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. De rente is daardoor als niet
marktconform aan te merken en de lening is daarmee waarschijnlijk niet staatssteunproof.
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Bijlage 1. Tijdlijn
Wanneer 7
20 januari 2009
2 maart 2009

Wat
Collegebesluit
Memo RGD

7 december 2009

Workshop van gemeente en
Walas8

April 2010

Verzoek tot bestuurlijk overleg
RVOB-gemeente.
Bestuurlijk overleg RVOBgemeente
Gegadigden melden zich bij dhr.
Petermann
Contact tussen mevr. Verblakt
(RGD) en dhr. Petermann 12
Kandidaten melden zich bij de
gemeente met concept
studentenhuisvesting 13
contact gezocht door RVOB
(Rijksvastgoed en
Ontwikkelingsbedrijf)
Overleg gemeente Heerlen, RGD
en RVOB

19 juli 2010
Juli 2010
Juli 2010
Juli 2010

Juni/juli 201014

19 juli 2010

Waarover
Aankoop 1142 m2, Kloosterweg 1, voor verkeer tbv Nieuwbouw CBS, € 134.874.
Over CBS gebouw. CBS verhuist geheel per 31-7-2009. Belastingdienst blijft 1/6 gebruiken. 35.000 m2 bvo per 1-9-2009 en 1000
m2 bvo voor call center. Pand beschermen tegen kraak, vandalisme en verpaupering.
RGD wil pand laten gebruiken door startende ondernemers en kunstenaars uit de regio. Invulling en gebruik wordt afgestemd
met de gemeente en Parkstad. Beheer door tijdelijke beheer organisatie. Ingangsdatum tijdelijk beheer (voorheen antikraak) 11-2010.
Georganiseerd door mevr. Schipperheijn. Voor diverse medewerkers van de gemeente. 9 Contacten tussen mevr. Schipperheijn
en Walas worden door College als netwerkcontacten gekwalificeerd, inherent aan de functie. 10 Bij de voorbereiding waren
ambtenaren en externe contacten betrokken. 11
Daarna heeft dhr. Vijgen (en dhr. Huurdeman) verkennende bezoeken aan Hengelo gebracht.
Hoe wordt bestuurlijk door de gemeente tegen leegstand CBS gebouw aangekeken. Er zijn geen gebruikers en RGD en gemeente
hebben gezamenlijk belang.

Ten behoeve van mogelijke studentenhuisvesting voormalig CBS-gebouw
Mevr. Verblakt geeft aan dat de gemeente als eerste aan zet is voor de invulling van het CBS gebouw.
College zegt dat schriftelijke antwoord van mevr. Verblakt correct is, en dat RGD samen met de RVOB het primaat hebben.
Dhr. Hupkens, dhr. Peeters en wethouder dhr. Smeets zijn daarvan op de hoogte.

Vraag of er interesse is in voormalig CBS-gebouw van gemeente. Gemeente zei “nee”, gaf wel aan mee te willen denken

Aanwezig : dhr. Smeets, dhr. Hupkens, dhr. Peeters, mevr. Verblakt (RGD), dhr. Carlier (RVOB), dhr. Gudde (RGD) en dhr.
Verhoeven (RVOB). Primaat lag bij het Rijk, en gemeente voor de ideeënvorming. Nauwe samenwerking werd afgesproken.

7

De nummering van stukken waarnaar verwezen wordt in de noten van deze bijlage, zoals 20130226161419779, betreffen openbare raadsstukken die door de Griffie van de Gemeenteraad zijn gebundeld en ter
beschikking zijn gesteld aan de Rekenkamercommissie.
8
Zie beantwoording C. van Dyck (pers), 20130226161419779, p. 20.
9
Zie ook beantwoording artikel 35 vragen van de heren Hummel, Leers en Petermann, 20130226161419779, p. 27 e.v.
10 Zie ook beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 40.
11 Zie ook beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 40.
12
Beantwoording art 35 vragen, 27-2-2013, p. 5.
13 Beantwoording art 35 vragen, 27-2-2013, p. 4.
14 Mevr. De Wit, interpellatiedebat, p. 28.
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Wanneer 7

2010
2010

28 oktober 2010
3 november 2010
5 november 2010
15 november
2010
1 december 2010
7 december 2010

13 december
2010
15 december
2010
Winter 2011

Vanaf 6 januari
2011

18 januari 2011
1 februari 2011

15
16

Wat

Gesprek gemeente en RVOB
Dhr. Huurdeman en dhr. Vijgen
bezoeken het project ‘Creatieve
Fabriek’ te Hengelo
Gesprek tussen dhr. Peeters en
dhr. Van Latesteijn
Ambtelijk overleg CBS gebouw
gemeente, RGD en RVOB
Bezoek gemeente bij Transforum
(v. Latesteijn)
Vooroverleg in verband met
bestuurlijk overleg
Afspraak gemeente en Prof.dr. P.
Iske
CBS gebouw geselecteerd voor
pilot Transformatie leegstaande
kantoren
Vervolg op overleg van 19 juli
2010
Memo van dhr. Peeters
RVOB bezig met nadenken over
invulling15, daarna komt pas
ontwikkeling
Mevr. Schipperheijn actief op
Linkedin, de besloten
netwerkgroep ‘Jane Jacobs
Society’16
Bestuurlijk overleg RVOB –
gemeente
Werkgroep overleg gemeente,
RGD en RVOB

Waarover
Gesproken werd over mogelijke oplossingsrichtingen. Vanuit de gemeente werd aangegeven dat er, gelet op de vraagstukken
van de stad, weinig kans was op huisvesting, o.a. van ambtelijk apparaat, in het complex.
Over studentenhuisvesting, was niet aan de orde omdat bestemmingsplan dat niet zou toelaten

Over idee verticale landbouw in CBS gebouw
Gesprek tussen mevr. Verblakt, dhr. Verhoeven en dhr. Peeters

Overleg tussen dhr. Smeets, dhr. Hupkens en dhr. Peeters
Inzake deelname aan brainstormsessie

Aanwezig : dhr. Smeets, dhr. Hupkens, dhr. Peeters, mevr. Verblakt (RGD), dhr. Carlier (RVOB) en dhr. Verhoeven (RVOB). Het
idee van verticale boerderij is door Smeets ingebracht als onorthodoxe oplossing.
Herontwikkeling CBS complex mede richten op verticale boerderij

Mevr. Schipperheijn is voor deze netwerkgroep uitgenodigd door Van Straaten van Walas.

Doel om 1 juli onderzoek naar ‘herbestemmingsmogelijkheden CBS-gebouw Heerlen’ op te leveren. Projectteam RVOB-RGDgemeente : Verhoeven, Verblakt en Peeters.
Overleg Verblakt, Verhoeven en Peeters. Doel van de werkgroep is te werken aan en projectplan, deskundigen benaderen en
bereid vinden om deel te nemen aan een brainstorm die op 27 april 2011 gepland is. De brainstorm moet leiden tot scenario’s
die kansrijk zijn en uitgewerkt kunnen worden.

Dhr. Depla, interpellatiedebat, p. 7.
Zie ook beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 41.
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2 februari 2011
4 februari 2011
5 februari 2011
7 februari 2011

Wat
Overleg gemeente en Hogeschool
Zuyd
Uitzending L1
Interview wethouder dhr. Smeets
in De Limburger17
E-mail en brief van dhr. Simonis
aan mevr. De Wit en dhr. Smeets

Waarover
Overleg Peeters en mevrouw Liem en de heer Van Luitgaarden over verticale landbouw in CBS gebouw
Over creatieve sector en startende ondernemers als huurders.
Over verticale stadslandbouw in voormalig CBS-gebouw.
Interesse van initiatief voor het voormalig CBS-gebouw, nav van bericht zaterdag

18

8 februari 2011

Imtech meldt zich bij RVOB19

1 februari 2011

Werkgroep overleg gemeente,
RGD en RVOB
Gesprek tussen gemeente en Liof
Werkgroep overleg gemeente,
RGD en RVOB
Brief van dhr. Simonis aan
College 20

14 februari 2011
16 februari 2011
17 februari 2011

24 februari 2011
31 maart 2011

Werkgroep overleg gemeente,
RGD en RVOB
Bezoek PlantLab in Den Bosch

1 april 2011
13 april 2011

Directiestructuur gewijzigd
Vooroverleg Programma
Economische Stimulering.

19 april 2011

Reactie College op dhr. Simonis,
22 kenmerk 36.00.0

Via mail laat RVOB de gemeente weten dat Imtech zich gemeld heeft en graag ‘aan tafel’ wil over het CBS. Dit contact is net als
dhr. Simonis afgehouden, in overleg tussen gemeente en RVOB.
In 2013 zegt de gemeente daarover toen (2011) constructief met dhr. Simonis in gesprek over 2 andere projecten (leegstand
HTS-gebouw en Pliegerpand).
Overleg mevr. Verblakt, dhr. Verhoeven en dhr. Peeters
Gesprek over CBS gebouw tussen Peeters en de heren Schreuders en Kierkels van Liof
Overleg mevr. Verblakt, dhr. Verhoeven en dhr. Peeters
Interesse in ontwikkeling voormalig CBS-gebouw
Belofte voor het opstellen van een businesscase, obv flow model. Verzoek om informatie, op de hoogte gehouden te worden en
een gesprek.
Overleg mevr. Verblakt, dhr. Verhoeven en dhr. Peeters
Bezoek in het kader van gezamenlijk onderzoek RVOB-RGD-gemeente over herbestemmingsmogelijkheden voormalig CBS-pand.
Bezoek van dhr. Carlier, dhr. Verhoeven, mevr. Verblakt, dhr. Smeets, dhr. Hupkens en dhr. Peeters. Contact kwam via dhr.
Carlier (RVOB) door Meeuws benaderd op 5-2-2011.
Voorafgaand is werkgroepoverleg geweest tussen mevr. Verblakt, dhr. Verhoeven en dhr. Peeters.
Dhr. Vijgen niet benoemd21
Aanwezig : dhr. Henssen, dhr. Houben, dhr. Huppertz, vd Mee, Meijer, Rijvers, mevr. Schipperheijn, Schoffelen, dhr. Tigchelaar,
Wilbrink.
Bezoek van Schipperheijn aan C-mill. CBS zou daar besproken worden, maar is door afwezigheid van Jos Peeters niet
geagendeerd.
Fase van het initiatief nog niet voor betrokkenheid commerciële partijen
Afgehandeld door dhr. Hupkens

17

In interpellatiedebat wordt begin 2011 genoemd.
Bijlage bij brief 29 januari 2013.
19 Beantwoording art 35 vragen, 27-2-2013, p. 3.
20
Bijlage bij brief 29 januari 2013.
21 Zie beantwoording mevr. Larik-Langohr, 20130226161419779, p. 17.
22 Bijlage bij brief 29 januari 2013.
18
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27 april 2011

3 mei 2011
4 mei 2011

13 mei 2011

Wat
Presentatie van dhr. Latesteijn op
werkbijeenkomst
‘Herbestemming’23
Gespreksverslag dhr. Peeters met
dhr. Janssen (Philips)
Telefonisch contact dhr. Van
Straaten (Walas) en directielid
gemeente Heerlen24
Memo van dhr. Peeters aan dhr.
Smeets, dhr. Hupkens en RVOB
en Ministerie van ELI

19 mei 2011

Mededeling van RVOB in
Bestuurlijk overleg
RVOB/RGD/gemeente26

1 juni 2011

Collegevoorstel dhr. Peeters

Waarover
Ideeën over de ontwikkeling van FarmCity Heerlen gepresenteerd op Workshop georganiseerd door RVOB, RGD en gemeente.
Van Latesteijn had een op CBS gericht waterbesparingsplan.
Over mogelijkheden van het gebouw en rol led-techniek. Zou later contact opnemen.
Eerste contact over mogelijkheden CBS complex. Directielid is mevr. Schipperheijn.25

RGD en RVOB willen complex binnen het jaar afstoten. Onorthodoxe aanpak bepleit, daar kantoorbestemming lastig is. Ketens
die van pas kunnen komen :
- Verticale boerderij
- Gezondheidsdoelstellingen
- Attractief bezoekerspunt
- Enz.
Diverse mogelijkheden om met het complex om te gaan, maar onduidelijk is wie de kosten betaalt.
Bestuurlijk overleg : dhr. Smeets met directies RVOB en RGD.
Dat de kosten van het pand € 1,6 miljoen per jaar zijn en dat het departement het pand per 1-1-2012 wil afstoten, of anders
sloop.
Gemeente wil vanwege cultuur-historisch belang geen sloop.
Vragen door RVOB aan gemeente voorgelegd, te beantwoorden voor 1 juli 2011 :
1. Wil gemeente pand kopen, of
2. Kan gemeente aangeven welke investeerder(s) bereid is/ zijn het pand te kopen?
Gemeente geeft in 2013 aan het hete ijzer te willen smeden, vanwege de innovatieve mogelijkheid en om langdurige leegstand
te voorkomen, vanwege de deadline van RVOB. Dus geen verbreding gezocht en andere potentiële gegadigden gezocht, conform
het coalitieakkoord en MBP 2011-2014. Zonder financieel belang uit het oog te verliezen.
Collegevoorstel behelst besluit :
niet over te gaan tot aankoop van vml. CBS-gebouw
actief zoeken naar investeerder binnen gewenste concept. Peeters krijgt mandaat om in samenspraak met directie en
hoofd stadsplanning via gesprekken en met een of meerdere namen te komen die het complex per 1-1-2012 willen
overnemen en zich verbinden tot samenwerkingsverband of consortium dat wil investeren, ondernemen en kennis en
kunde inbrengen voor pmc’s die toelaatbaar zijn
directie RGD en RVOB hiervan op de hoogte te stellen
Het voorstel wordt tegengehouden in de ambtelijke of bestuurlijke lijn (16 juni 2011)

23

Beantwoording art 35 vragen, 27-2-2013, p. 2.
Beantwoording art 35 vragen, 27-2-2013, p. 3.
25 Zie beantwoording C. van Dyck (pers), 20130226161419779, p. 20.
26 Beantwoording art 35 vragen, 27-2-2013, p. 3. Zie ook Collegevoorstel van 1-6-2011.
24
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1 juni 2011
Juni 2011
27 juni 2011

30 juni 2011

Wat
Afspraak tussen Walas en
gemeente27
Walas komt met idee van
stadslandbouw28
Presentatie Walas, daarna wordt
ES ingeschakeld, voorheen zat
het dossier voornamelijk bij RO
en Krimp29
Collegevoorstel voor € 50.000 toe
te kennen aan Walas

Waarover
Naar aanleiding van dit contact is er intern ambtelijk overleg geweest binnen cluster Economie
Zie 4 mei en 1 juni
Nieuwe bedrijvigheid voor de stad.
Innovatief multifunctioneel complex. Stimuleren en activeren van nieuw gebruik en nieuwe gebruikers.
Presentatie was voor de wethouders dhr. Smeets en mevr. De Wit. Aanwezig was o.a. mevr. Schipperheijn.
€ 50.000 toe te kennen aan Walas op basis van presentatie door Walas aan smaldeel College om voor 1-11-2011 businessplan
uit te werken. Direct € 30.000 uit Budget Actieplan Nieuwe Energie en € 20.000 uit Budget Incentives als succesvol businessplan
er ligt
“Gemeente Heerlen is op zoek naar een definitieve bestemming voor het CBS-gebouw.”
In voorstel is sprake van € 50.000 vanuit de Seed sector
Collegevoorstel niet behandeld in college, doorgeschoven naar MAO van 5 juli 2011
In MAO-overleg besloten tot financiële bijdrage aan Walas tbv uitwerken van ideeën tot businessplan. Vanwege de
veelbelovende presentatie van 27 juni 2011.
Van het MAO maken deel uit : burgemeester, wethouder EZ, bureauhoofd EZ, directeur acquisitie en ambtenaar acquisitie.
Gebruikelijk is dat de wethouder RO aanwezig is en afhankelijk van onderwerp andere bestuurders/ambtenaren.30
Naar aanleiding van gesprek mevr. De Wit en dhr. Smeets met Walas Concepts BV. Voorbeeldproject voormalig CBS gebouw.
Overleg tussen dhr. Huppertz en mevr. Schipperheijn van de gemeente en dhr. Van Straaten, dhr. De Bruijn en dhr. Borkens van
Walas. Zij vormden het Projectteam CBS.

5 juli 2011

Marketing en Acquisitie Overleg

19 augustus 2011

Overleg gemeente en Walas

8 september 2011

WOZ-waarde opgevraagd door
vastgoedjuriste mevr. Dictus
Overleg gemeente en Aksept

Over invulling van arbeidsparticipatie vanuit het concept van Walas

Overleg Projectteam CBS

Overleg tussen dhr. Van Straaten, dhr. Van Latesteijn en mevr. Schipperheijn.

Overleg Projectteam CBS

Overleg tussen dhr. Van Straaten, dhr. Van Latesteijn en mevr. Schipperheijn. Laatste overleg projectteam CBS.

Overleg dhr. Smeets, mevr. De
Wit, dhr. Van Straaten en mevr.
Schipperheijn

Bestuurders bijpraten over stand van zaken. Besloten wordt om met RVOB over de overdracht te praten.

13 september
2011
16 september
2011
30 september
2011
7 oktober 2011

27

Beantwoording art 35 vragen, 27-2-2013, p. 3.
De Wit, interpellatiedebat, p. 4.
29 De Wit, interpellatiedebat, p. 4 + 25.
30 Antwoorden art 35 dhr. Petermann, 20130226161419779, p. 11.
28
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7 oktober 2011

19 oktober 2011
31 oktober 2011
November 2011 –
maart 2012
1 november 2011

7 november 2011

15 november
2011

21 november
2011

22 november
2011

24 november
2011

31

Wat
Overleg dhr. Smeets, mevr. De
Wit, dhr. Van Latesteijn, dhr. Van
Straaten en mevr. Schipperheijn
Overleg Smeets en Carlier (RVOB)
Presentatie van de Walasplannen bij C-mill31
Overleg gemeente met Walas/
dhr. Van Straaten
Mailwisseling mevr,
Schipperheijn, dhr. Smeets en
dhr. Van Straaten
Brief van wethouder De Wit aan
Donner, Minister BZK, cc aan
Verhagen
Projectgroep opgestart

Presentatie businessplan door
dhr. Van Straaten aan
portefeuillehouders dhr. Smeets
en mevr. De Wit en ambtenaren
Presentatie businessplan aan
college

Overleg RVOB en gemeente

Waarover
Presentatie Van Straaten over project en presentatie Van Latesteijn over Farm City.

RVOB wil nu vaart maken met de afstoting van het pand. Voorbereidingen gestart voor taxaties en ABC-constructie.
Vragen van Ministerie vooraf worden door Walas, Van Straaten, beantwoord. Visiedocument wordt gepresenteerd aan
Verhagen.
Over taxatie
Uitgegaan wordt van een taxatie van RVOB en een van gemeente, waarbij de gemeente afstemt met Walas en deze input
aanlevert voor de taxatie. Walas moet buiten beeld van RVOB blijven, omdat deze alleen aan de gemeente verkoopt en met de
gemeente onderhandelt.
Over bezoek dhr. Verhagen. Met verzoek in Algemeen Overleg voor te leggen dat CBS gebouw voor € 1 via de gemeente wordt
verkocht aan Walas Concepts, tbv showcase Ecogrowth Centre.
Met taakverdeling :
- Schipperheijn opdrachtgever en procesleider
- Dictus vastgoedjurist
- Tigchelaar als strateeg en onderhandelaar
Bij gelegenheid schuiven aan :
- Hupkens vanuit verantwoordelijkheid stadsplanning
- Huppertz leegstand kantoren en rijksgebouwen
- Van Helvert voor creatieve industrie
Bestuurlijk traject is belegd bij dhr. Smeets en mevr. De Wit.
Uitgenodigd waren : mevr. Dictus, dhr. Stikkelbroeck, dhr. Hupkens, dhr. Huppertz, dhr. Van Helvert, dhr. Eussen en mevr.
Schipperheijn. Niet duidelijk is of deze ook allen aanwezig waren.

Gevraagd naar grootste risico’s geeft dhr. Van Straaten aan dat dat het (lage) tempo is, vanwege seizoengevoeligheid (in
verband met horeca), en dat Belastingdienst mogelijk vertrekt als huurder. Desondanks gaf Walas aan zelfs in het meest
negatieve scenario, de Belastingdienst vertrekt binnen een jaar, de verwerving van het complex aandurfden. Scenario ging uit
van verwervingskosten van € 1.
Eerste onderhandeling tussen RVOB en gemeente. RVOB streeft naar gezamenlijke taxatie. Gemeente geeft aan een eigen
taxatie te willen, vanwege risico van ongeoorloofde staatssteun. Nav gesprek geeft RVOB op 26-11 aan in navolging van de
gemeente ook een eigen taxatie te willen opstellen. Staatssecretaris Weekers antwoordt in brief van 20-1-2012 dat gemeente in

Beantwoording art 35 vragen, 27-2-2013, p. 3. Zie ook : Zie beantwoording Leers, 20130226161419779, p. 24.
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November 2011
November 2011
1 december 2011

Ca. 6 december
2011
9 december 2011
12 december
2011

Wat

Procedure mails bewaren34
Brief van mevr. Prins (Priva) aan
Staatssecretaris Weekers
Brief Wethouder mevr. De Wit
aan Stuurgroep Aanpak
Leegstand Kantoren
Bijeenkomst met dhr. (Eelco)
Brinkman en mevr. Prins (Priva)
Bestuurlijk overleg gemeente en
RVOB36
Mail GBRD aan mevr. Dictus

13 december
2011

Mail van mevr. Schipperheijn aan
mevr. Prins (Priva)

15 december
2012 en verder
16 december
2011
21 december
2011
20 januari 2012

Mailwisseling RVOB aan mevr.
Dictus
Overleg RVOB en gemeente

15 februari 2012

Bezichtiging CBS gebouw38
Brief van dhr. Weekers aan mevr.
De Wit
Concepttaxatie gemeente als
koper bekend39

Waarover
overleg op 24-11-2011 niet meer wil deelnemen aan gezamenlijke taxatie.32 Ondanks eerdere afspraken tussen wethouder en
regiodirecteur RVOB.33
Verzoek aan Staatssecretaris Weekers ter ondersteuning van het onderhandelingsproces tussen gemeente en RVOB om CBS
gebouw voor € 1 te verkopen.
Brief gaat over voorbeeldproject van CBS gebouw. Met de mededeling dat het project alleen een kans van slagen heeft als het
gebouw voor € 1 verworven kan worden van de RVOB.
Lobby om CBS gebouw voor € 1 te verkrijgen35
Onderhandeling tussen EZ en RGD/RVOB
WOZ-waarde CBS-complex :
Kantoor CBS € 29.124.000
Kantoorruimte Regionale directie Zuid € 11.693.000
Mijnmuseum € 393.000
Staatssecretaris dhr. Weekers wil de businesscase inzien, omdat Walas noch de gemeente de businesscase met de RVOB wil
delen. Staatssecretaris Weekers gaf aan dat er wel een taxatie nodig is, maar dat de intentie moet zijn om het een succes te
laten worden.
Onduidelijkheid wat nu precies wordt getaxeerd en verkocht. Mijnmonument en ON-gebouw zijn door RGD niet als overtollig
aangemerkt.
Volgens brief van dhr. Weekers37, constructief overleg RVOB en gemeente. Gemeente gaf aan eigen taxatie te laten doen.
Besluit tot de 2 taxaties.
Voor taxatie door verkopende (RVOB) en kopende partij = Arcadis voor de gemeente. Taxatie eind februari 2012 bekend.
Ministerie gaat uit van marktconforme prijzen en geen symbolische bedragen. Weekers vraagt ook om cijfermatige
onderbouwing en businesscase van Walas.
Gebouw en gronden per februari 2012 door de taxateur van de gemeente gewaardeerd op :
- mijngebouwen nihil
- ON-gebouw € 160.000
- voormalig cbs-kantoor marktwaarde negatief

32

Correspondentie mevr. Schipperheijn, november 2011 en januari 2012.
Brief dhr. Weekers aan College van B&W van Heerlen.
34
Dhr. Gilissen, interpellatiedebat, p. 3.
35 Mail, 6-12-2011, Van mevr. Schipperheijn aan dhr. Van Helvert, mevr. De Wit e.a.
36 Mevr. De Wit, interpellatiedebat, p. 27.
37
Correspondentie mevr. Schipperheijn, november 2011 en januari 2012.
38 Zie beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 42.
39 Zie beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 42.
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27 februari 2012
6 maart 2012
7 maart 2012

8 maart 2012
8 maart 2012 en
verder
23 maart 2012

27 maart 2012
4 april 2012
April 2012

Wat

Mail Arcadis aan Dictus
Mail van dhr. Van Straaten aan
mevr. Schipperheijn
Principe-overeenstemming
gemeente - RVOB40
Onderhandeling met
vertegenwoordigers van Walas42
Verdere onderhandelingen43

Mail van dhr. Van Straaten aan
mevr. De Wit en mevr.
Schipperheijn
Mail mevr. Dictus aan notaris
Mail mevr. De Wit aan mevr.
Schipperheijn
Onderhandelingen gemeente en
RGD/RVOB44

April 2012

Onderhandelingen gemeente en
Walas Concepts45

April 2012

Onderhandelingen Walas
Concepts en RGD/RVOB46
Aanbod gemeente aan RGD47

April 2012

Waarover
- voormalig cbs-kantoor herontwikkelingswaarde € 85.000
Totaal : € 245.000
Melding dat er meer partijen in de markt zijn als CBS-gebouw voor € 1 op de markt komt.
Dhr. Van Straaten gaat er nog steeds van uit dat gestuurd wordt op verwerving van het pand voor € 1.
Principe-overeenstemming over koopsom transitie CBS gebouw na overleg met RVOB.41
Taxatie RVOB was € 704.000. Na onderhandeling koopsom € 464.000 k.k.
Vanaf voorjaar 2011 gesprekken tussen Walas Concepts en directie en bestuur gemeente Heerlen.
Inclusief overdrachtsbelasting moest er een financiële ruimte van (afgerond) € 500.000 gezocht worden.
Over juridische constructie : eigen format voor overeenkomst tot lening; gekoppeld aan zekerheidshypotheek ter meerdere
zekerheid. Terugbetalingscondities getoetst door afdeling S&C op Treasurystatuut.
Walas komt met BV-structuur van CarBon6 BV.
Verkenning tijdelijke huisvesting ambtenaren in CBS-gebouw.

De gemeente zal met Walas afspreken dat er een onderhandse overeenkomst van geldlening komt en een zekerheidshypotheek
zal worden gevestigd.
Om bezoek van Minister Spies te combineren met persbijeenkomst en overdracht CBS-gebouw.
Over aankoop voormalig CBS-gebouw en andere opstallen op percelen kadastraal bekende gemeente Heerlen sectie R,
nummers 4092, 14094 en 1835 (taxateur Rijk > € 704.000, taxateur gemeente € 245.000), koopsom € 464.000. Geopteerd is
voor ABC-constructie
Over doorverkoop en ontwikkeling voormalig CBS-gebouw
Met de veronderstelling : opwaartse waardeontwikkeling door revitalisering van incourant kantorencomplex. Toename van ca.
700 arbeidsplaatsen verwacht. Evt. sprake van aansluiting op mijnwater(?) Restaurant, recreëren, huisvesting van studenten,
Mijnmuseum, creatieve en culturele functies. Walas onderhandelde met meer partijen om zich daar te vestigen.
Huurcontract Belastingdienst, Mijnmuseum
Walas neemt het huurcontract van Belastingdienst voor onbepaalde over. Huurrelatie met Mijnmuseum is verankerd.
Op basis van 2 taxaties (RGD € 704.000 en gemeente € 245.000) is men uitgekomen op € 464.000 k.k.

40

Beantwoording art 35 vragen van dhr. Hummel, 24 april 2012, p. 1.
Zie ook beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 43.
42
Zie ook beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 43.
43 Zie ook beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 43.
44 Raadsvoorstel 19 april 2012, p. 3.
45
Raadsvoorstel 19 april 2012, p. 4-5.
46 Raadsvoorstel 19 april 2012, p. 5-6.
47 Raadsvoorstel 19 april 2012, p. 3.
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April 2012

17 april 2012 50

Wat
Herontwikkeling van CBS-locatie
met EcoGrowth Center blijkt
haalbaar48
Collegebesluit

19 april 2012

Raadsvoorstel Zienswijze
transactie CBS51

19 april 2012

Mail Arcadis aan mevr. Dictus

19 april 2012
23 april 2012
24 april 2012

Art. 35 vragen dhr. Hummel
Taxatie van Arcadis definitief
Mail van Pim de Bruijn52

24 april 2012
24 april 2012

Art. 35 vragen dhr. Leers
Antwoord op art 35 vragen dhr.
Hummel van 19 april 2012
Antwoord op art 35 vragen dhr.
Leers van 23 april 201253

25 april

Waarover
College : “Naar verluidt is Walas bij het haalbaarheidsonderzoek van een EcoGrowth Center er steeds vanuit gegaan dat de
verwerving van de locatie wel degelijk voor een symbolisch bedrag zou plaatsvinden.”49
Aankoop voormalig CBS-kantoor, voormalige hoofdkantoor Oranje Nassaumijn en mijnmomument (laatste 2 niet als overtollig
door RGD aangemerkt), voor € 464.000, doorverkoop aan CarBon6 BV i.o. (gelieerd aan Walas Concepts) voor € 464.000; lening
à € 500.000 te verstrekken aan CarBon6 BV, onder garantstelling van Walas Concepts + zekerheidshypotheek den pandrecht tbv
gemeente; mijnschacht en ophaalgebouw als rijksmonument geaccepteerd te krijgen en buiten de verkoop te houden
Vanwege ‘een door de gemeente zeer gewenste herontwikkeling’.
In het raadsvoorstel staat dat College principebesluit heeft genomen op 17 april, en aan raad zienswijze vraagt. Er staat op p. 2
van de het raadsbesluit ‘gegeven de agendering door het Presidium; gehoord het advies van de raadscommissies voor ES en BD’.
Gebouw van Mijnmuseum en ON-gebouw waren niet overtollig, toch door RGD mee verkocht.
Beheer van complex door zgn. Servicebureau (methode om arbeidsparticipatie, praktijkscholen en kennis te koppelen aan
ondernemerschap.
Aankoopsom, plus kk, à € 500.000 als lening door de gemeente verstrekt voor 7 jaar, tegen marktconforme rente, aflossing
afhankelijk van huuropbrengsten.
Tegenargumenten genoemd :
- Bodemonderzoek, in ieder geval op 1 locatie nader onderzoek nodig
- Koopsom niet terug naar de gemeente, maar als lening 7 jaar. Risico’s worden als beperkt gezien vanwege
zekerheidshypotheek en pandrechten
Over staatssteun. Mail van Arcadis aan mevr. Dictus met mededeling dat in taxatierapport geen melding is gemaakt over
staatssteun en dat dit niet hoeft, omdat vóór de verkooponderhandelingen een taxatie is gedaan door een onafhankelijke
taxateur om de marktwaarde vast te stellen. De verkoop moet tegen minstens die marktwaarde plaatsvinden om staatssteun uit
te sluiten. Het rapport moet dus voor de aanvang van de onderhandelingen definitief opgemaakt zijn en de verkoopprijs moet
hoger zijn dan de getaxeerde waarde. Dit laatste is het geval.
Op 23 april wordt taxatie van Arcadis definitief opgemaakt.
Structuur van 4 BV’s, waarvan 3 in een holdingstructuur, onder besturing van Participatie Management Rotterdam BV (KvK
24174999), bestuurd door dhr. De Bruijn. Directies van de 4 BV’s door dhr. Van Straaten en dhr. De Bruijn.
Met name over faillissement Walas The Maverick (WTM) en betrokkenheid van dhr. Van Straaten.
Kosten van sloop van de gebouwen op CBS-terrein is becijferd op € 2.700.000 (excl. BTW).

48

Zie beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Leers, 20130226161419779, p. 22.
Zie ook beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 42.
50 Raadsvoorstel 19 april 2012, p. 3.
51
Zie ook Raadvoorstel, 20130226161419779, p. 53 e.v.
52 Zie ook beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 43.
53 Zie beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Leers, 20130226161419779, p. 22 e.v.
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Wanneer 7
25 april 2012

Wat
RVOB aan mevr. Dictus

25-4-2012

26 april 2012

Brief dhr. Simonis C-mill aan
Gemeenteraad en College van B
&W
Ingelaste raadsvergadering54

26-4-2012

Raadsvergadering

4 mei 2012

Overeenkomst van koop

7 mei 2012

Notariële akte van levering en
officiële opening55

7 mei 2012

Overeenkomst van lening

10 mei 2012
14 mei 2012
9 juli 2012

Collegebesluit
Art 35 vragen dhr. Petermann
Antwoord op art 35 vragen dhr.
Petermann van 14 mei 201257
Brief dhr. Simonis e.a. aan
Gemeenteraad en college

10-7-2012

Waarover
Tav het gebruik van het verkochte heeft gemeente meegedeeld dat indien en voor zover voor het realiseren van het EcoGrowt
Center een ontheffing en/of wijziging van de vigerende planologische regime op het verkochte aan de orde is, kan de gemeente
hier slechts een inspanningsverplichting voor aannemen.
N.a.v. berichten in lokale dagbladen en spreekt vrees uit dat via beoogde transactie een private ondernemer meer dan
evenredig bevoordeeld wordt. Staatssteun en concurrentievervalsing wordt gevreesd. Conceptplan c.q. businessplan en
gemaakte afspraken liggen niet ter inzage.
Nav vragen van dhr. Petermann in de raadsvergadering bleek geen andere belangstelling te bestaan voor het voormalige CBSgebouw.
Voorstel tot verwerving en doorlevering aan Carbon6 BV i.o. is aangepast met “4. Een uiterste inspanning te doen om een eerste
recht van koop door de gemeente vast te leggen…”
Er wordt ingestemd met het principebesluit van B & W inzake de transacties CBS-gebouw en het College wordt verzocht een
uiterste inspanning te verrichten de status van de oude mijnschacht en ophaalgebouw (mijnmuseum) als rijksmonument te
waarborgen en zo mogelijk deze gebouwen buiten de verkoop te houden dan wel het optierecht van koop te bedingen in het
geval de eigenaar tot vervreemding overgaat.
Tussen dhr. De Bruijn, bestuurder van Participatie Management Rotterdam (PMR) BV, handelend voor World of Walas BV te
Huissen, handelend voor Walas Europe BV, handelend voor 555 Hudson BV, handelend voor CarBon6 BV) gemeente Heerlen.
Koopsom € 464.000 voldaan in de vorm van omzetting in een geldlening. Kosten koper en belastingen deels door de gemeente
voldaan en omgezet in een lening.
Rente en aflossing worden voldaan uit de huuropbrengsten.
Geheel op 7 mei 2019 terugbetaald. 5% rente per jaar.
Vervroegde aflossing is onder voorwaarden toegestaan.
Gemeente recht van eerste hypotheek. Pandrecht op huurpenningen en/of waarborgsommen,
Acte van levering is afwijkend wat betreft garantstelling56 : op allerlaatste moment dhr. De Bruijn niet akkoord met hoofdelijke
garantstelling, omdat de BV-structuur perfect zou zijn en omdat dit niet zo zou zijn afgesproken. Op basis van extern advies is
dat uit de overeenkomst gehaald.
CarBon6 BV en gemeente : voorwaarden definitieve en ondertekende versie
Geldlening ad € 500.000 aan CarBon6 BV betreft 7-jarige lineaire lening met een rentevaste periode van 7 jaar ad 5%. Aflossing
per jaar € 71.428,57.
Principebesluit van 17-4 bekrachtigd, zonder de aanvulling van de raadsvergadering van 26-4

Waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat transactie CBS-gebouw aan CarBon6 BV zorgen baart omdat de overeengekomen
koopprijs ver beneden de huidige marktprijzen van kantoorruimten in Heerlen is, terwijl in de leveringsakte noch in het
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Dhr. Feijen, interpellatiedebat, p. 9.
Raadsvoorstel 19 april 2012, p. 3.
56 Zie ook beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 43.
57 Antwoord in 20130226161419779, p. 3.
55
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Wanneer 7

Wat

17 juli 2012

Artikel 35 vragen dhr.
Petermann58

25 juli 2012

Bezoek mevr. Schipperheijn aan
Carbon6 BV59

20 september
2012

Reactie College op art 35 vragen
van 17 juli 2012, kenmerk
2012/3161362
Dhr. Vijgen exploiteert Ila
Concepts63
Artikel 35 vragen dhr.
Petermann64

25 september
2012
28 september
2012
11 oktober 2012

6 december 2012

11 december
2012

Reactie College op art 35 vragen
van 28 september 2012, kenmerk
2012/33930 65
Art 35 vragen mevr. LarikLangohr en dhr. Kortekaas van 6
december 201266
Beantwoording art 35 vragen
mevr. Larik-Langohr en dhr.
Kortekaas van 6 december 201267

Waarover
bestemmingsplan beperkingen worden gesteld aan het gebruik van de betreffende locatie. Er zijn door de gemeente tot op
heden nog geen (zichtbare) voorbereidingen genomen voor aanpassing van het bestemmingsplan.
Afspraken leiden ertoe dat aan de nieuwe eigenaar van de gebouwen onrechtmatige staatssteun wordt verleend.
Of het College bekend was dat er door derden interesse was geuit voor het voormalige CBS-gebouw? Ontkennend beantwoord
door het College op 20 september 2012.
Indirect in antwoord van 20 september te vinden, als bijlage bij de brief van 29 januari 2013.
Volgens vragen van dhr. Hummel in raadsvergadering 8 januari heeft programmadirecteur buiten medeweten van College op 25
juli bezoek gebracht aan CarBon6. 60 Volgens College hebben alle bezoeken die medewerkers in functie afleggen een zakelijk
karakter. Afhankelijk van aard ven onderwerp en mate van politiek/bestuurlijke gevoeligheid wordt portefeuillehouder op de
hoogte gesteld. 61
Antwoord door College op art 35 vragen, 13 vragen ‘Vervolgvragen’.

Eenmansbedrijf voor stedenbouw-, tuin- en landschapskundig advies, vanuit CBS-gebouw, onder de vlag van Walas. Hij heeft
het College niet op de hoogte gesteld van deze nevenactiviteit.
Met de vraag of het College bekend was dat er door derden interesse was geuit voor het voormalige CBS-gebouw?
Ontkennend beantwoord door het College op 11 oktober
Indirect in antwoord van 11 oktober te vinden, als bijlage bij de brief van 29 januari 2013.
Antwoord door College op art 35 vragen, 12 vragen over ‘Walas’-businesscase.

Vnl. met betrekking tot activiteiten van dhr. Vijgen.
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Dhr. Gilissen, interpellatiedebat, p. 7.
Zie beantwoording artikel 35 vragen van de heren Hummel, Leers en Petermann, 20130226161419779, p. 30.
60 Zie beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 44.
61
Zie beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 45.
62
Zie ook 20130226161419779, p. 12.
63 Zie beantwoording artikel 35 vragen van mevr. Larik-Langohr, 20130226161419779, p. 17.
64 Dhr. Gilissen, interpellatiedebat, p. 7.
65
Bijlage bij brief 29 januari 2013.
66 Zie 20130226161419779, p. 17 e.v.
67 Zie 20130226161419779, p. 17 e.v.
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Wanneer 7
13 december
2012
18 december
2012
29 december
2012
8 januari 2013
19 januari 2013
20 januari 2013
22 januari 2013

22 januari 2013
23 januari 2013
(brief vermeldt 23
februari?)
28 januari 2013

29 januari 2013

Wat
Art 35 vragen dhr. Hummel, dhr.
Leers en dhr. Petermann68
Beantwoording Art 35 vragen
dhr. Hummel, dhr. Leers en dhr.
Petermann van 13 dec 201269
Art 35 vragen dhr. Hummel, dhr.
Leers en dhr. Petermann 70
Vervolgvragen dhr. Hummel over
Walas in raadsvergadering71
Navraag College bij C’magne over
correspondentie 72
Art 35 vragen dhr. Leers73
Beantwoording art 35 vragen dhr.
Hummel, dhr. Leers en dhr.
Petermann 74
Beantwoording art 35 vragen dhr.
Leers75
Verzoek aan dhr. Simonis om
afschrift correspondentie door
College76
Antwoord op vervolgvragen van
dhr. Hummel gesteld in de raad
van 8 januari 2013 over Walas77

Brief College aan Raad79

Waarover

Beantwoord per brief van College op 28 januari
Bevestiging van brief van dhr. Simonis van 17 februari 2011 en afwijzend antwoord op 19 april 2011
Over adres en ondernemingen van dhr. Van Straaten
Geen check op adres van Walas, bezoeken aan projecten van Walas in Hengelo en Rotterdam.

De vragen van dhr. Leers worden als privacygevoelig aangemerkt door het College en aangegeven wordt dat deze dan ook niet
beantwoord worden.

Gemeente nam aan dat RVOB de CBS-locatie voor een symbolisch bedrag te verkopen aan de gemeente.
Op vragen van dhr. Hummel zegt het College dat er haast geboden is in april 2012 tot de koop over te gaan, omdat : gemeente
(en Rijk) een spoedige finale afwikkeling hebben toegezegd, vertraging door persoonlijke omstandigheden van medewerker
RGD.78
Volgens het College geen onzorgvuldige procedure door de haast, door toetsing aan Treasury statuut.
Met excuses voor abusievelijk verkeerd voorlichten van de raad, omdat de brieven niet vindbaar zijn en niet in het
postregistratiesysteem zijn ingevoerd.
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Zie beantwoording artikel 35 vragen van de heren Hummel, Leers en Petermann, 20130226161419779, p. 27 e.v.
Zie beantwoording artikel 35 vragen van de heren Hummel, Leers en Petermann, 20130226161419779, p. 27 e.v.
70 Zie beantwoording artikel 35 vragen van de heren Hummel, Leers en Petermann, 20130226161419779, p. 33 e.v.
71
Zie beantwoording vervolgvragen dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 39 e.v.
72 Brief College, 29-1-2013.
73
Zie beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Leers, 20130226161419779, p. 37 e.v.
74
Zie beantwoording artikel 35 vragen van de heren Hummel, Leers en Petermann, 20130226161419779, p. 33 e.v.
75 Zie beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Leers, 20130226161419779, p. 37 e.v.
76 Brief College, 29-1-2013.
77
Zie beantwoording vervolgvragen dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 39 e.v.
78 Zie ook beantwoording dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 43.
79 Brief College, 29-1-2013.
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Wanneer 7

Wat

29 januari 2013

Antwoord College op
vervolgvragen dhr. Hummel, als
vervolg op antwoord van College
op 28 januari80

30 januari 2013

Art. 35 vervolgvragen dhr.
Hummel, dhr. Leers en dhr.
Petermann
Antwoord Art 35 vervolgvragen
van 30 januari 2013

26 februari 2013

Waarover
Volgens College was CBS-gebouw eigendom van het Rijk en had voorjaar 2011 (februari-april) deze aangegeven zoekende te zijn
naar mogelijkheden voor het voormalige CBS-gebouw. En men wilde nog niet met commerciële partijen rond de tafel zitten.
College voelt zich achteraf boodschapper van de opvattingen van het Rijk.
Treasury statuut bepaalt “bij uitzettingen en borgstellingen uit hoofde van de publieke taak prudentie zal worden betracht.
Hiertoe zal, naast een inhoudelijke afweging, ook een financiële toetsing plaatsvinden van de tegenpartij, waarbij een oordeel
wordt geveld over de financiële soliditeit. Dit oordeel kan worden opgenomen in het betreffende collegevoorstel, al dan niet
voorzien van het advies tot het stellen van zekerheden of contragaranties.” 81
Tav CBS is op basis daarvan geadviseerd om een marktconforme rente voor de lening op te nemen i.v.m. eventuele staatssteun
(5% in plaats van de lineaire 7-jarige lening voor decentrale overheden van 1,93%. Dat is meer dan 3% risico opslag en
gerelateerd aan de zekerheid van 1e recht van hypotheek.
College geeft aan een lineair lossende lening te hebben verstrekt, en niet op basis van inkomende huuropbrengsten. 82
College geeft aan strikt genomen geen financiële (soliditeits) toets te hebben verricht, maar er is wel gehandeld in de geest van
het treasurystatuut. Soliditeitstoets was ook moeilijk omdat er geen duidelijkheid bestond over de nog op te richten BV.83

80

Zie ook beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 47 e.v.
Zie ook beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 47.
82 Zie ook beantwoording artikel 35 vragen van dhr.Hummel, 20130226161419779, p. 48.
83 Zie ook beantwoording artikel 35 vragen van dhr. Hummel, 20130226161419779, p. 48.
81
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Bijlage 2. Normen
a. Indien subsidiebeleid van toepassing is dient dit overeenkomstig de Algemene
Subsidieverordening van de gemeente Heerlen te worden uitgevoerd.
b. Het gevoerde (subsidie) beleid voldoet aan de doelstellingen en overwegingen die
beschreven staan in richtinggevende documenten zoals het coalitieakkoord 2010-2014, het
meerjarig bestuurlijk programma 2011 – 2014 en de programmabegrotingen 2011 en 2012.
c. De regels gesteld in de Algemene wet bestuursrecht, met name het subsidiehoofdstuk en de
beginselen van behoorlijk bestuur, worden in acht genomen.
d. De regels gesteld in de Gemeentewet in de artikelen 169 en 180 met betrekking tot de
informatieplicht aan de Raad.
e. De beginselen voor deugdelijk bestuur zoals neergelegd in de “Code goed openbaar bestuur”
uitgebracht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (2009).
f. Integriteitsprotocol/gedragscode gemeente Heerlen.
g. Budgethoudersregeling gemeente Heerlen.
h. Mandaatsbesluit gemeente Heerlen.
i. Actieplan Nieuwe Energie 2010-2014, Actieprogramma Nieuwe Energie 2011-2014 en Budget
Actieprogramma Nieuwe Energie..
j. Beleidsplan ES (i.v.m. MAO-mandaat).
k. De nota ‘Treasurystatuut gemeente Heerlen’, 2010.
l. Planning & controlcyclus m.b.t. interne bedrijfsvoering.
m. De financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet, vastgesteld door de raad 5-4-2011.

Ad a. Indien subsidiebeleid van toepassing is dient dit overeenkomstig de Algemene
Subsidieverordening van de gemeente Heerlen te worden uitgevoerd.
Relevante artikelen
Artikel 2: Reikwijdte verordening

Artikel 4: Subsidiesoorten/vormen
Artikel 5: Subsidiegerechtigden
Artikel 7: Criteria voor subsidieverlening
Artikel 8: Weigeringsgronden
Artikel 30: Beschikking tot subsidieverlening en subsidievaststelling
Opmerkingen
1. Indien er sprake zou zijn van subsidieverlening dan zou het een incidentele overige doelsubsidie
moeten zijn.
2. De subsidievoorschriften ingevolge Awb zijn in de Algemene Subsidieverordening opgenomen.
Toetsing CBS-dossier
1. De € 50.000 die de gemeente heeft verstrekt aan Walas voor het opstellen van een businessplan
zou hebben plaatsgevonden op basis van een besluit van MAO d.d. 5-7-2011 als incentive. De te
fourneren gelden zouden komen uit Budget Actieprogramma Nieuwe Energie (€ 30.000) en € 20.000
uit incentives-gelden.
2. Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van een subsidie conform de algemene subsidieverordening.
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Ad b. Het gevoerde (subsidie) beleid voldoet aan de doelstellingen en overwegingen die
beschreven staan in richtinggevende documenten zoals het coalitieakkoord 2010-2014,
het meerjarig bestuurlijk programma 2011 – 2014 en de programmabegrotingen 2011
en 2012.
Relevante documenten
1. Meerjarig bestuurlijk programma 2011-2014 en programmabegroting 2011
2. Programmabegroting 2012
3. Voorjaarsnota 2012
4. Najaarsnota 2012
Opmerkingen
1. Coalitieakkoord bevat geen relevante teksten m.b.t. CBS-casus
2. In de Programmabegroting 2011 geen concrete tekst over CBS-casus.
3. In de Programmabegroting 2012 wordt de problematiek van de leegstand van het CBS-complex
voor de eerste keer genoemd.
4. In de Programmabegroting wordt de actualisatie van het bestemmingplan Centrum Noord
genoemd. Dit bestemmingsplan omvat het deelgebied kantoorlocatie CBS
5. Is er een nieuwe integriteitsgedragscode zoals genoemd in de Programmabegroting 2012?
6. In de Voorjaars- en Najaarsnota 2012 wordt de voortgang m.b.t. CBS-complex genoemd.
Toetsing CBS-dossier
In het dossier met betrekking tot de koop en verkoop van het CBS-complex geen tegenstrijdigheid
met het vastgestelde beleid te constateren.

Ad c. De regels gesteld in de Algemene wet bestuursrecht, met name het subsidiehoofdstuk
en de beginselen van behoorlijk bestuur, worden in acht genomen.
Relevante artikelen
Art. 2:4 (Gebod van onpartijdigheid)
Art. 3:2 (Zorgvuldige voorbereiding)
Art. 3:3 (Verbod van détournement de pouvoir)
Art.3.4: (Belangenafweging; evenredigheid)
Opmerkingen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), moet een bestuursorgaan ervoor waken dat de
besluitvorming wordt beïnvloed door persoonlijke belangen.
Net als in de Gemeente-, de Provincie- en de Waterschapswet staat ook in de Awb een bepaling over
onafhankelijke besluitvorming door het openbaar bestuur. Artikel 2:4 bepaalt dat het bestuursorgaan
zijn taak vervult zonder vooringenomenheid. Het bestuursorgaan moet ervoor waken dat personen
die er deel van uitmaken of ervoor werken, de besluitvorming beïnvloeden doordat zij een
persoonlijk belang bij een besluit hebben. De Awb gaat hier verder in dan de artikelen over deelname
aan stemming in de Gemeentewet en Provinciewet. Het begrip ‘persoonlijk belang’ in artikel 2:4 Awb
betekent ‘ieder belang dat niet behoort tot de belangen die het bestuursorgaan behoort te
behartigen’. Het begrip ‘beïnvloeding van de besluitvorming’ gaat niet alleen over de stemming,
maar over het gehele proces van besluitvorming. Dit betekent dat zowel de politiek ambtsdrager zelf,
als het gehele bestuursorgaan, elk een eigen verantwoordelijkheid heeft. Zij moeten afwegen of de
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onafhankelijke besluitvorming (of de schijn daarvan) van de betrokken ambtsdrager in het geding is.
Het bestuursorgaan heeft de plicht om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.
Toetsing CBS-dossier
1. Het College dient ervoor te waken dat besluitvorming wordt beïnvloed door persoonlijke
belangen. Dat zou onder andere blijken uit contacten op sociale media. De rekenkamercommissie
heeft in de ter beschikking gestelde documenten geen aanleiding gevonden te veronderstellen dat er
anders dan zakelijke en functionele relaties in dit dossier hebben plaats gevonden. Er is echter geen
beleid met betrekking tot social media.
2. Het college heeft bij de voorbereiding van het besluit tot aankoop en verkoop niet de nodige
kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaard t.a.v. Walas/de heer Van
Straaten.

Ad d. De regels gesteld in de Gemeentewet in de artikelen 169 en 180 met betrekking tot de
informatieplicht aan de Raad.
Relevante tekst
Artikel 169 Gemeentewet:
Artikel 180 Gemeentewet:
Opmerkingen
Met deze constructie wordt beoogd een informatieregeling te treffen voor al die besluiten die om
wat voor reden dan ook niet reeds deel uitmaken van de reguliere planning- en controlcyclus en in
dat kader aangegeven financiële plafonds.
Toetsing CBS-dossier
1. Voor de aankoop en doorverkoop CBS-complex en het verstrekken van een lening ad € 500.000
dient de raad vooraf geïnformeerd te worden. Dit is ook gebeurd .
2. Voor het fourneren van de € 50.000 aan Walas voor het opstellen van een businessplan hoeft de
raad niet vooraf geïnformeerd te worden, maar wel achteraf in de reguliere P&C-cyclus. De
Rekenkamercommissie constateert dat in de jaarrekening 2011 geen melding is gemaakt.

Ad e. De beginselen voor deugdelijk bestuur zoals neergelegd in de “Code goed openbaar
bestuur” uitgebracht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (2009).
Relevante tekst
1. Openheid en integriteit
5. Legitimiteit
7. Verantwoording
Opmerkingen
1. De code bevat geen juridisch afdwingbare normen. Er is al veel wet- en regelgeving die het
optreden van de overheid reguleert, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De
waarden die aan deze wet- en regelgeving ten grondslag liggen worden in de code expliciet gemaakt.
Het zijn de gezamenlijke waarden op basis waarvan het openbaar bestuur functioneert. De code
nodigt uit tot vertaling van deze waarden naar de eigen situatie en tot het nemen van actie: het
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actief uitdragen binnen en buiten de organisatie, een voorbeeld willen zijn en aanspreekbaar willen
zijn op goed bestuur. Hiertoe kan worden aangesloten bij bestaande initiatieven.
2. De professionaliteit in het openbaar bestuur wordt niet alleen bepaald door besturen, maar ook
door ambtenaren. De code is primair gericht aan besturen. Mogelijk heeft de code ook een positief
effect op de professionaliteit en trots van ambtenaren wanneer besturen actief met de beginselen
van goed bestuur aan het werk zijn.
Toetsing CBS-dossier
Openheid betekent in ieder geval dat het college open is over procedures en besluiten richting
gemeenteraad. Ook maakt het college relevante informatie toegankelijk. De gemeenteraad is niet in
alle gevallen volledig geïnformeerd.

Ad f. Integriteitsprotocol/gedragscode gemeente Heerlen/ Handreiking “Integriteit politieke
ambtsdragers bij gemeenten, provincies en Waterschappen (april 2011).
Relevante documenten
Integriteitsprotocol/gedragscode gemeente Heerlen
Gedragscode voor ambtenaren bij de gemeente Heerlen (ongedateerd)
Verordening op de gedragscode burgemeester, vastgesteld door de Gemeenteraad 14-6-2005
Verordening op de gedragscode wethouders, vastgesteld door de Gemeenteraad 14-6-2005
Handreiking “Integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en Waterschappen (april
2011).
Opmerkingen
De bepalingen in de gedragscode hebben vooral betrekking op situaties in het kader van
nevenactiviteiten.
De handreiking geldt voor het bestuur.
Toetsing CBS-dossier
Het onderzoek op basis van de interviews en de ter beschikking gestelde documenten geeft geen
aanleiding te veronderstellen dat er gehandeld is in strijd met de verschillende documenten met
betrekking tot gedragscodes en integriteit. De bepalingen gaan vooral over het invullen van
nevenactiviteiten.

Ad g. Budgethoudersregeling gemeente Heerlen (i.w.tr. 1-1-2008).
Relevante artikelen
Art. 3: De directie is eindverantwoordelijk voor de beheersing van de budgetten binnen de kaders
van de programmabegroting inclusief tussentijdse wijzigingen vastgesteld door het College en raad.
Art. 5: 1. De directie, de budgethouder en –budgetbeheerder zijn namens het College bevoegd tot
het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven:
Opmerkingen
1. De budgethoudersregeling spitst zich toe op de uitvoering van het afdelingsplan en de uitvoering
van eerder vastgesteld beleid en geeft regels ten behoeve van de relatie tussen college, directie en
afdeling.
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2. De aanwijzing van budgetten vindt plaats door goedkeuring van het afdelingsplan of projectplan.
3. De directie verantwoordt zich bij het college, het afdelingshoofd bij de directie (artikel 8)
Toetsing CBS-dossier
De budgethoudersregeling is goed toegepast bij het verstrekken van de € 50.000 voor het
businessplan.

Ad h. Mandaatbesluit gemeente Heerlen (dat medio 2011 geldig was).
Mandaatbesluit vastgesteld door B&W van Heerlen d.d. 31-8-2010
Relevante tekst
Artikel 3: Reikwijdte van het mandaat
Opmerkingen
De genoemde bevoegdheid van MAO staat onder Algemene Subsidieverordening vermeld.
Toetsing CBS-dossier
MAO is bevoegd tot verstrekking van de € 50.000 aan Walas, maar moet achteraf verantwoording
afleggen aan College en Raad.
In het jaarverslag 2011 is niet gerapporteerd over deze geldverstrekking.

Ad i. Actieplan Nieuwe Energie 2010-2014, Actieprogramma Nieuwe Energie 2011-2014 en
Budget Actieprogramma Nieuwe Energie.
Het actieplan Nieuwe Energie is een uitwerking van nieuwe en voort te zetten projecten en plannen.
Aangegeven wordt wat de gemeente op korte termijn gaat doen in op het gebied van Nieuwe
Energie in de brede zin. Op hoofdlijnen wordt aangegeven we aan hoe de financiering van de Nieuwe
Energie eruit ziet.
Toetsing CBS-dossier
Uit dit budget heeft MAO voor € 30.000 bijgedragen aan de vervaardiging van het businessplan van
Walas Concepts. MAO heeft dat mandaat (zie hiervoor). Het College mag binnen de programma’s
schuiven met middelen, dat is hierbij het geval, en legt achteraf verantwoording af aan de Raad.

Ad j. Beleidsplan ES (i.v.m. MAO-mandaat).
Relevant document
Nota Economie “Sterk vanuit eigen kracht” d.d. maart 2012.
Opmerkingen
1. Geen relevantie i.v.m. MAO-mandaat.
2.. Geen financieel kader of budget genoemd in beleidsplan.
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Toetsing CBS-dossier
Geen relevantie.

Ad k De nota ‘Treasurystatuut gemeente Heerlen’, 2010.
Relevant document
Treasurystatuut gemeente Heerlen
Opmerkingen:
Er is in het treasurystatuut geen verwijzing gevonden naar vigerende staatssteunrechtelijke wet- en
regelgeving. Europese wetgeving, met name de artikelen 107 en 108 VwEU en het beleid van de
Europese Commissie. Dat beleid is vastgelegd in verordeningen, richtsnoeren en mededelingen van
de Europese Commissie, waarbij hier met name relevant zijn de Mededeling betreffende verkoop
van gronden en gebouwen door openbare instanties en de Mededeling over de herziening van de
methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld.
Toetsing CBS-dossier
De gemeente heeft gehandeld in de geest van het treasurystatuut, maar dat wil niet zeggen dat de
gemeente heeft gehandeld in de geest van de staatssteunrechtelijke wet- en regelgeving. Zie de
beantwoording van de onderzoeksvragen in paragraaf 5.5.

Ad l. Planning & controlcyclus m.b.t. interne bedrijfsvoering.
Nvt

Ad m. De financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet, vastgesteld door de raad 5-42011.
Relevante tekst
Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten
Artikel 6. Uitvoering begroting
Artikel 7. Wijzigen van de begroting
Artikel 8. Tussentijdse rapportage
Artikel 10. Informatieplicht
Artikel 17. Bestemmingsreserve
Artikel 24. Paragrafen, kaders en beleidsnota’s
Opmerkingen
1. Op grond van artikel 189 Gemeentewet berust het budgetrecht op programma’s bij de raad. De
raad neemt uiteindelijk de beslissing welke bedragen zij voor programma’s op de begroting
beschikbaar stelt. Gedurende het begrotingsjaar kan de raad op grond van artikel 192 Gemeentewet
besluiten nemen tot wijziging van de begroting. De gemeente kan slechts uitgaven doen voor de
bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht (vierde lid artikel 189 Gemeentewet). De raad
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kan kiezen op welk niveau hij budgetten beschikbaar stelt. In het eerste lid is deze keuze vertaald
naar het beschikbaar stellen van budgetten per programma.
2. De in artikel 5 derde lid genoemde voorstellen tot budgettaire wijzigingen hebben betrekking op
de onderuitputting of overschrijding van de door de raad geautoriseerde budgetten en
investeringskredieten en betreffen de uitvoering van wettelijke en reguliere taken binnen een
programma. Nieuw beleid en of programmaoverstijgende financiële mutaties worden door het
College middels een separaat voorstel, inclusief begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.
Gedurende het begrotingsjaar kunnen nieuwe investeringsvoornemens op tafel komen die bij het
opstellen van de ontwerpbegroting nog niet waren voorzien. Het laatste lid van het artikel regelt de
autorisatie van de investeringskredieten voor deze investeringen.
3. In dit artikel 6 geeft de raad expliciet aan dat het College verantwoordelijk is voor een goede
uitvoering van de begroting. Overigens is in de Wet dualisering gemeentebestuur bepaald dat een
privaatrechtelijke rechtshandeling, zoals het aan- en verkoop van goederen en diensten, het aangaan
van geldleningen en bankkredieten, etc. een taak is voor het college. De raad neemt daarover niet
direct een besluit meer, maar houdt via het vaststellen van de uiteenzetting van de financiële positie
en de financieringsparagraaf bij de begroting en rekening inzicht en invloed.
4. In artikel 10 is de verwijzing naar het Protocol Actieve Informatieplicht opgenomen, waarin een
nadere invulling van de informatieplicht van het College aan de raad is gegeven. Het betreft een
uitwerking van het vierde lid van artikel 169 Gemeentewet. Dat artikel verplicht het College vooraf
aan het aangaan van bepaalde verplichtingen de raad inlichtingen te verstrekken indien de raad daar
om verzoekt of indien de uitoefening van deze bevoegdheden van het College ingrijpende gevolgen
heeft voor de gemeente. De relevante onderwerpen heeft de raad in dit informatieprotocol
vastgelegd.
Toetsing CBS-dossier
Volgens de rekenkamercommissie lijkt in dit dossier geen sprake te zijn van strijdigheid met de
betreffende verordening.
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Bijlage 3. Lijst van respondenten
Face-to-face interviews
Dhr. Borkens

Walas Concepts BV

Dhr. C. Petermann

Raadslid

Dhr. Carlier

Directeur RVOB Zuid

Dhr. G. Simonis

Directeur C-mill/C-magne.

Dhr. G. van Straaten

Walas Projects BV

Dhr. G. Vijgen

Oud directielid gemeente Heerlen, Ila Concepts.

Dhr. J.Peeters

Afdeling Strategie & Control, gemeente Heerlen

Dhr. L. Smeets

Oud wethouder Ruimtelijke Ordening en Krimp

Dhr. P. de Bruijn

Rotterdam Participatie Management BV

Dhr. P. Depla

Burgemeester gemeente Heerlen

Dhr. R. Hummel

Raadslid

Dhr. R. Hupkens

Directie Stadsplanning

Dhr. R. Leers

Raadslid

Mevr. D. Schipperheijn

Directeur Programma’s, gemeente Heerlen

Mevr. Larik-Langohr

Raadslid

Mevr. R. de Wit

Wethouder ES, gemeente Heerlen

Telefonische interviews
Dhr. H. van Latesteijn

Directeur VMP BV (Value Mediation Partners)

Mevr. M. Dictus

Vatsgoedjuriste gemeente Heerlen
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Bijlage 4. Lijst van geraadpleegde documenten

-

treasurystatuut
bestemmingsplan Kloosterlaan
taxatierapporten van het perceel en de gebouwen, een in opdracht van de gemeente en een
iov RVOB
huurcontracten Belastingdienst en Mijnmuseum
besluiten en vergaderverslagen van het College mbt voormalig CBS gebouw
verslag MAO-vergadering 5 juli 2011
de presentaties van Walas over het project (o.a. 31 oktober 2011, 27 juni 2011), presentatie
Van Latesteijn (27 april 2011)
correspondentie (brief- en mailwisseling, telefoonnotities) tussen ambtenaren met Walas, Cmill, Imtech en andere relevante partijen
correspondentie (brief- en mailwisseling, telefoonnotities) tussen College of ambtenaren met
RGD/RVOB
principe-overeenstemming van 7 maart 2012
overeenkomst tot geldlening
hypotheekakte en notariële akte van levering van 7 mei 2012
verklaringen van ambtenaren vergaard in het kader van verzoek van de algemeen directeur
(vertrouwelijk)

De businesscase van Walas Concepts BV is opgevraagd, maar niet verkregen van de gemeente,
omdat het geen eigendom van de gemeente is en met Walas afgesproken zou zijn dat dat document
of die presentatie niet aan derden overhandigd zou worden. De Rekenkamercommissie heeft tot 2x
verzocht om de businesscase, eventueel onder vertrouwelijkheid, in te zien om zelfstandig een
oordeel te kunnen vormen van een belangrijke grondslag voor het College om het traject met Walas
verder door te zetten.
Op de correspondentie van de ambtenaren en wethouders met andere partijen is door de afdeling
Jurap een selectie gemaakt die volgens Jurap zou voldoen aan de vraagstelling van de
begeleidingscommissie. Ondanks expliciet verzoek van de Rekenkamercommissie, ondersteund door
een schrijven van de griffie van de Gemeenteraad, onder verwijzing naar de betreffende artikelen in
de Gemeentewet, stelt het College de gevraagde documenten niet beschikbaar. Het hoofd van de
stafafdeling Jurap reageert op 2 april j.l. met een brief naar de Rekenkamercommissie, waarop de
Rekenkamercommissie op 1 mei j.l. reageert. Deze correspondentie is in de bijlagen 7 en 8
opgenomen.
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Bijlage 5. Reactie College van B&W
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Bijlage 6. Nawoord Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie bedankt de Algemeen Directeur voor de snelle ambtelijke reactie,
waarmee een aantal feitelijke onjuistheden geredresseerd konden worden. De Rekenkamercommissie gaat verder niet in op de ambtelijke hoor en wederhoor. Tevens bedankt de
Rekenkamercommissie het College voor de snelle bestuurlijke reactie. Hieronder reageert de
Rekenkamercommissie op de relevante stukken van de bestuurlijke reactie op het conceptrapport
van 26 april 2013 door het College.

1. en 2. Richtinggevende documenten en bestuurlijk-politiek referentiekader
De Rekenkamercommissie had tot taak een aantal onderzoeksvragen te beantwoorden. De
documenten die de commissie daartoe heeft onderzocht zijn gescreend op doelstellingen en
overwegingen die verband houden met de doorontwikkeling en exploitatie van het CBS-gebouw. Een
deel van de door het college opgegeven documenten, die naar eigen zeggen richtinggevend zijn
geweest voor het handelen van het college zijn niet door de Rekenkamercommissie betrokken bij de
bevindingen of conclusies, zoals het coalitieakkoord en MBP 2011-2014. Het College geeft zelf aan
dat de betreffende documenten geen directe verwijzingen hebben naar de CBS-casus. Wel de
betreffende jaarrekeningen en begrotingen heeft de Rekenkamercommissie meegenomen.
Wat in de documenten verwoord is zijn, zoals het College aangeeft uitgangspunten. De Rekenkamercommissie zou deze echter willen betitelen als algemene uitgangspunten voor het handelen van
onder andere het College. Daaronder valt ook de notie ‘Heerlen versnelt’. Dat staat volgens het
College voor kortere, soms ook bochtigere en dynamischer, want onorthodoxe en innovatieve
aanpak, die afwijkt van de gebaande bureaucratische paden. De Rekenkamercommissie onderkent
het enthousiasme en de verleidelijkheid die van een dergelijke aanpak uitgaat, die voeding kan geven
aan hoop en verwachting iets te kunnen doen aan een actueel probleem als leegstand van een groot
kantorencomplex in de binnenstad. Met het enthousiasme op zich, waarmee de gemeente Heerlen
met de doorontwikkeling van het CBS complex aan de slag is gegaan, is in het geheel niets mis. De
overheid, juist de overheid, dient zich daarbij wel te houden aan de vigerende wet- en regelgeving,
de beginselen van behoorlijk bestuur en oog te hebben voor het publieke belang. De onderzoeksvragen die de Rekenkamercommissie in retrospectief moest beantwoorden gingen voor het grootste
deel daarover. Dat is het perspectief waarop de Rekenkamercommissie de dynamische benadering
van de CBS-casus door het gemeentelijk bestuur heeft beoordeeld.
De Rekenkamercommissie vindt het verbazingwekkend dat het College in de reactie aangeeft het te
betreuren dat de Rekenkamercommissie het Wervingsfonds buiten beschouwing laat. Nergens heeft
de Rekenkamercommissie een verwijzing gevonden of aangereikt gekregen dat uitgaven uit het
Wervingsfonds bij het CBS traject betrokken zou zijn. In de aan de Rekenkamercommissie
aangereikte mandaatregels van het MAO is geen sprake van het Wervingsfonds. De middelen die het
MAO ter beschikking stelde aan Walas voor het opstellen van het businessplan waren afkomstig van
Budget Actieplan Nieuwe Energie en het Budget Incentives, en niet uit het Wervingsfonds. In de
interviews is het Wervingsfonds door geen enkele respondent ter sprake gebracht. Daarnaast mist de
Rekenkamercommissie de relevantie van de Richtlijn Wervingsfonds, anders dan ondersteuning van
de versnelling die de Rekenkamercommissie hiervoor al heeft behandeld.
Het College refereert in dit deel van de reactie aan de deadline van 1 juli 2011 door de RVOB
opgelegd en de tijdsdruk die dat met zich mee bracht. En het College geeft aan dat deze datum niet
in de tijdlijn in bijlage 1 is opgenomen. De tijdlijn is ondersteunend aan de tekst in de hoofdstukken
en bevat activiteiten en correspondentie. Het wordt opgenomen om activiteiten in de tijd te volgen.
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Elementen uit de tijdlijn komen niet zelfstandig voor in de conclusies, zonder in de tekst te zijn
behandeld. Vanuit die optiek hoeft de deadline niet in de tijdlijn vermeld te worden, maar is
uiteraard wel in de hoofdtekst opgenomen. Dan de deadline zelf. Door de RVOB is de deadline van 1
juli 2011 in december 2010 gesteld. Maar dat was geen erg strakke deadline, daar de RVOB eind april
2011 de tijd wilde nemen om naar aanleiding van de brainstorm nader onderzoek te doen en meer
mogelijkheden te inventariseren voor de doorontwikkeling van het CBS complex. In ieder heeft de
afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Heerlen het proces in de periode maart – juni 2011
willen versnellen. Daarna kwam Walas in beeld en kwam de urgentie vanuit die hoek om het proces
versnellen. Met name vanaf november 2011, na de presentatie van de businesscase aan het College,
verhoogde Walas de druk om de transactie te regelen voor de zomermaanden van 2012. Van de
RVOB kreeg de gemeente in juni 2011 de tijd om tot november 2011 een businessplan te laten
opstellen door Walas Concepts BV. En ook daarna kwam de tijdsdruk niet van de RVOB. Vandaar dat
de Rekenkamercommissie niet al te veel nadruk heeft gelegd op de deadline van de RVOB.

3. Voor het onderzoek beschikbare documenten
Kortheidshalve verwijst de Rekenkamercommissie naar de brief die hierna als bijlage 8 is
opgenomen.
Een opmerking betreft de zinsnede “door u gevraagde – juridische onderbouwing”. De
Rekenkamercommissie heeft daar nooit om gevraagd. De Rekenkamercommissie heeft via de mail
aan het hoofd van de stafafdeling Jurap, die door het College als contactpersoon voor dit onderzoek
was aangereikt, informatie opgevraagd om de onderzoeksvragen te beantwoorden. En daarbij heeft
de Rekenkamercommissie ter ondersteuning van de bestuurlijke relatie in algemene zin verwezen
naar de wet- en regelgeving. Het College heeft daarna gereageerd naar de door de Gemeenteraad
voor het onderzoek ingestelde begeleidingscommissie. Daarop heeft de Rekenkamercommissie aan
de contactpersoon gevraagd om een reactie op het verzoek om informatie. Als antwoord is de brief
van 2 april j.l. ondertekend door het hoofd van de stafafdeling Jurap ontvangen (zie bijlage 7). De
brief van de Rekenkamercommissie aan het College van XX mei 2013 is daar de reactie op (zie bijlage
8).

4. Geen belangenverstrengeling
Uw conclusie dat de Rekenkamercommissie alle gevraagde stukken heeft ontvangen is niet juist,
gezien het behandelde in het vorige punt en de correspondentie daarover. De Rekenkamercommissie blijft bij de constatering dat op basis van het aangereikte en door het College
geselecteerde materiaal geen belangenverstrengeling te constateren valt. De bewijsvoering hiervoor
en de conclusie was sterker geweest indien de Rekenkamercommissie over alle gevraagde
documenten had kunnen beschikken. Dat is door de handelwijze van het College niet mogelijk
geweest.
Twee van de drie bullets op p. 6 van de reactie van het College zijn reeds behandeld en
geredresseerd in de feitencheck die de ambtelijke hoor en wederhoor heeft opgeleverd. Op de
tweede bullet wil de Rekenkamercommissie als volgt reageren. Om het niet bestuurlijk te zeggen : “je
kunt ook iets vinden zonder het te zoeken." De Rekenkamercommissie heeft met de woordkeuze
‘gevonden’ niet gesuggereerd dat er gezocht is. Sterker nog, de Rekenkamercommissie concludeert
dat er helemaal niet gezocht is naar geïnteresseerde partijen.
Dat laat onverlet dat de heer Van Straaten van Walas een oud contact was van mevrouw
Schipperheijn. Daar is in de interviews en in de onderzochte correspondentie geen geheim van
gemaakt. Het contact is naar eigen zeggen van mevrouw Schipperheijn na de eerste contacten in
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2009 en 2010 tussen gemeente en Walas verwaterd. En vernieuwd contact was er naar aanleiding
van een telefoongesprek tussen de heer Van Straaten en mevrouw Schipperheijn in mei 2011 naar
aanleiding van interesse van Walas in het CBS gebouw. Daar is op zich niets mis mee. Waarom het
College erop hamert dat het geen contact van mevrouw Schipperheijn zou zijn, maar van de
gemeente Heerlen, ontgaat de Rekenkamercommissie.
Het College geeft twee signalen af over het CBS traject. Enerzijds is de doorontwikkeling van het CBS
een project van RVOB of een project van Walas. Waar de gemeente slechts zijdelings betrokken is, als
procesbegeleider of als doorgeefluik in een ABC-constructie. Anderzijds is het een majeur dossier,
waarbij het blijkbaar niet ongebruikelijk is dat een directeur daar intensief bij betrokken is. De
Rekenkamercommissie constateert dat er voor dit dossier of project een project- of begeleidingsteam is opgezet. Het is voor een projectorganisatie niet gebruikelijk dat een directeur die uiteindelijk
voor de lijnorganisatie verantwoordelijk is zich zeer intensief met het project bemoeit. Dat het vaker
voorkomt bij de gemeente Heerlen wil volgens de Rekenkamercommissie niet zeggen dat het dan
conform hetgeen gebruikelijk is.
De mail die het College abusievelijk over het hoofd heeft gezien nemen we ter kennisgeving aan.
Maar doet niets af aan het feit dat de Rekenkamercommissie niet alle opgevraagde documenten
heeft gekregen.

5. Door het college genomen besluiten
Het betreffende collegevoorstel van 1 juni 2011 is niet behandeld door het College. Op de memo
staat dat het is blijven liggen vanwege de ziekte van de ambtenaar. Indien de druk van de deadline zo
groot was, die zoals hiervoor al is geconstateerd genuanceerd moet worden, dan zou er eerder de
neiging moeten zijn geweest om wel het reeds geformuleerde collegevoorstel te behandelen. En niet
een presentatie af te wachten van 27 juni, vier dagen voor de deadline. Gezien de deadline zou het
volgens de Rekenkamercommissie handiger zijn om op twee sporen in te zetten. Wat als de
presentatie van het concept van Walas niet het thans gerealiseerde enthousiasme zou hebben
gewekt?
Dat collegevoorstellen de college-agenda niet halen lijkt de Rekenkamercommissie ook niet
ongebruikelijk, echter ziekte van een ambtenaar hoeft behandeling van het voorstel niet tegen te
houden. Er is over een collegevoorstel in het algemeen afstemming van ambtenaren met
directieleden en wethouders. Wat zou inhouden dat het voorstel van 1 juni niet hoefde te wachten
op de beterschap van de indiener. Toch is het tegengehouden in de ambtelijke of bestuurlijke lijn,
onder verwijzing naar het overleg van 27 juni. De Rekenkamercommissie hanteert hier bewust de
term ‘tegengehouden’, niet vanwege de tendentieuze lading die het College eraan geeft, maar omdat
het voorstel niet verder is gegaan voor behandeling.
Het besluit van het MAO maakt het collegevoorstel van 1 juni 2011 om breed naar investeerders te
zoeken inderdaad achterhaald. Dat is juist een van de kritiekpunten die de Rekenkamercommissie
constateert. Op basis van het enthousiasme, gebaseerd op de presentatie van ideeën en geen
businessplan, heeft de gemeente zich verbonden met één marktpartij. En is niet meer verder gezocht
naar andere partijen. Partijen, eventueel buiten Nederland, die wellicht op zijn minst even effectief
en/of efficiënt de doorontwikkeling en exploitatie van het CBS complex tot een goed einde zouden
kunnen brengen. Partijen die in onderlinge concurrentie geen kosten voor het opstellen van een
businessplan in rekening zouden brengen.
De Rekenkamercommissie heeft nergens de verwachting uitgesproken dat het College in november
2011 een besluit zou moeten nemen over het businessplan. Wel verwacht de Rekenkamercommissie
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een besluit naar aanleiding van het gepresenteerde businessplan om verder te gaan met
ondersteuning van realisatie van het concept van Walas, op basis van een onderbouwing door middel
van een gedegen businessplan. De Rekenkamercommissie neemt tenminste aan dat het in november
gepresenteerde businessplan het College dusdanig enthousiast heeft gemaakt dat deze besloot om
verder in het traject te gaan met een ABC constructie, dat wil zeggen aan een transactie deel te
nemen het complex te verwerven van de RVOB en door te verkopen aan Walas of een daaraan
gelieerd vastgoedvehikel. Daarover heeft de Rekenkamercommissie in november 2011 geen besluit
aangetroffen, en terecht zoals het College aangeeft.

6. Staatssteun – taxatie
Vanwege het feit dat de door Arcadis, naar aanleiding van een in opdracht van de gemeente Heerlen
verrichte taxatie, de waarde van het voormalige CBS complex voor het begin van de
onderhandelingen heeft vastgesteld en deze niet in de 2 keer definitief vastgestelde taxatie is
gewijzigd, heeft de Rekenkamercommissie daarin geen onregelmatigheden in geconstateerd. Dit feit
komt ook niet in conclusies terug. De Rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat het
taxatierapport op 5 april en op 23 april definitief vast is gesteld. De reden daarvoor ontbrak in de
stukken en dat heeft de Rekenkamercommissie geconstateerd en de Rekenkamercommissie heeft
gegist naar de redenen. In de bestuurlijke reactie heeft het College de redenen gegeven waarom.
Tevens constateert het College terecht dat de Rekenkamercommissie een te strikte uitleg geeft van
de vaststelling van de marktwaarde voor de verkooponderhandelingen. De regel dat ter voorkoming
van staatssteun een taxatie verricht moet zijn vóór de aanvang van de verkooponderhandelingen is
blijkens de jurisprudentie weliswaar uitgangspunt maar niet hard. Vandaar dat de Rekenkamercommissie de betreffende passage in het rapport aanpast, als ware dit geconstateerd in de
ambtelijke feitencheck.
Een ander punt dat het College behandelt is de interesse van meer gegadigden uit de markt om het
complex voor € 1 over te nemen, die door Arcadis is geconstateerd in een mailbericht aan een van de
ambtenaren. Het College bagatelliseert de interesse, door te melden dat er geen sprake zou zijn van
echt concrete belangstelling en dat het in deze fase niet in de rede zou liggen om actief gegadigden
op te sporen, zeker als de getaxeerde waarde een kwart miljoen zou zijn. Toch is deze interesse, en
de reactie van Arcadis en het College interessant voor het onderzoek. Waarom meldt het
taxatiebureau op 27 februari 2012 dat er in de markt interesse is om het complex voor € 1 te
verwerven, terwijl hetzelfde bureau op 15 februari 2012 een taxatiewaarde van € 245.000 heeft
opgesteld? Op 6 maart 2012 reageert de heer Van Straaten op de taxatiewaarde van € 245.000, via
de mail aan de directeur en wethouder, dat hij er van uitgaat dat er strikt wordt gestuurd op
overdracht van het complex voor € 1. De vastgestelde waarde, ook al is die met bijna een kwart
miljoen gestegen, doet er blijkbaar niet toe. Daarmee vervalt dat argument van het College. Eerder
heeft de Rekenkamercommissie al met betrekking tot de interesse van Walas gemeld, “je hoeft niet
te zoeken om iets te vinden”, en dat geldt in dit geval ook. Zonder navraag of onderzoek te doen, kan
het College in februari 2012 en nu niet weten of er sprake was van echte concrete interesse, net
zoals het College niet weet of er in juni 2011 echte concrete interesse bestond in de markt.

7 Staatssteun
Het College verwijst naar de VNG-publicatie 100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever met
richtlijnen/aanwijzingen voor decentrale regelgeving. Het klopt dat daarin staat dat regels uit hogere
wetgeving niet herhaald (mogen) worden in een lagere regeling. De Rekenkamercommissie
constateert in de bewuste passage niet dat in het Treasurystatuut nagelaten is de regels van hogere
wetgeving te dupliceren. De Rekenkamercommissie constateert dat er geen referentie is aan hogere
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wetgeving, dus dat er niet wordt verwezen naar geldende hogere wetgeving. De VNG schrijft niet
voor dat er niet verwezen mag worden naar hogere wetgeving. Er hoeft overigens niet dwingend een
verwijzing opgenomen te worden. Zonder verwijzing kan het echter voorkomen dat wanneer het
gemeentebestuur in de veronderstelling verkeert het Treasurystatuut na te leven, dat niet
automatisch betekent dat het bestuur in overeenstemming met staatssteunrechtelijke wet- en
regelgeving handelt. Met een verwijzing in het Treasurystatuut naar deze wet- en regelgeving had
men daar allicht alerter op kunnen reageren.
De Rekenkamercommissie verschilt met het College van mening over het staatssteunproof zijn van
de geldlening aan Carbon6 BV. Het College onderkent naar de mening van de Rekenkamercommissie
onvoldoende het feit dat de gemeente zich bij het aangaan van een financiële transactie dient te
gedragen als een normale marktdeelnemer. Vanwege het feit dat Carbon6 BV en de andere gelieerde
entiteiten net opgerichte BV’s waren, en het feit dat deze direct en indirect betrokken partijen
blijkens de gedeponeerde jaarrekeningen ten tijde van de leningsovereenkomst niet over enig reëel
vermogen beschikten die in verhouding staat tot een lening van € 500.000, zal geen bank bereid zijn
geweest een financiering te verstrekken. Nog afgezien van de voorwaarden, zoals rentetarief,
waaronder een dergelijke financiering verstrekt zou worden. Evenmin zal enige bank bereid zijn
geweest om Carbon6 BV en/of de gelieerde partijen een aanbod tot financiering te doen. Naar een
dergelijke financieringsmogelijkheid is zelfs niet gezocht. Uit de interviews blijkt onder andere
vanwege de terughoudendheid van banken sinds de financiële crisis en de tijdsdruk die Walas op het
proces zette.
Het College geeft in de reactie aan hoe de 5% rentevoet van de geldlening tot stand is gekomen en
dat daarbij de overwegingen met betrekking tot de rating van de betrokken onderneming en de
geboden zekerheden zijn verdisconteerd. Dat zou volgens het College conform de Europese regels
zijn geschied. In de eerste plaats is noch uit de stukken, noch uit de interviews gebleken dat de
(financiële) soliditeit van de betrokken ondernemingen is getoetst. Zoals de Rekenkamercommissie
aangaf is op het laatste moment PMR BV bovenin de top van de BV-structuur geschoven, omdat deze
BV niet in oprichting was. Onderzoek zou hebben uitgewezen dat de tot begin maart 2012 enige
statutaire bestuurder tot 2008 in een WSNP-traject betrokken was. Dan over de zekerheidsstelling.
De waarde daarvan is door de taxatie in opdracht van de gemeente op € 245.000 gesteld. Gezien
deze taxatie is de geboden zekerheid als laag te bestempelen.
Volgens de Mededeling van de Europese commissie (zie eerder voetnoot 5) dient de gemeentelijke
overheid het basistarief van 1,67%, per 1 mei 2012 op basis van de éénjaars IBOR te hanteren.
Uitgaande van een hoge zekerheidsstelling geldt een opslag van 4%-punten. De rentevoet komt dan
uit op 5,67%. Gelet op de zekerheidsstelling, gezien de taxatie van € 245.000 door Arcadis is deze als
laag in te schatten, en gezien de rating van de crediteur, kan de opslag tot 10%-punten oplopen. Het
rentepercentage kan dan op 11,67% uitkomen.
Het College stelt dat, indien de Rekenkamercommissie gelijk zou hebben, en de geldende staatssteunregels 5,67% als rentepercentage zouden vereisen, de omvang van de staatssteun gemiddeld
op jaarlijks € 1.914 zou uitkomen. De Rekenkamercommissie heeft hiervoor aangetoond dat het
risico bestaat van een nog grotere omvang van ongeoorloofde staatssteun. Maar goed, laten we in
deze denkexercitie meegaan. Omdat het niet marktconforme voordeel lager is dan € 200.000 over
drie fiscale jaren, hoeft deze staatssteun niet van te voren gemeld te worden bij de Europese
Commissie, als voldaan wordt aan de verplichtingen die voortvloeien uit de de-minimisverordening.
Carbon6 moet dan verklaren op basis van die verordening voor staatssteun in aanmerking te komen
en de gemeente Heerlen moet in een beschikking aangeven de staatssteun aan deze partij te
verlenen op basis van de de-minimisverordening. De Rekenkamercommissie heeft deze documenten
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niet aangetroffen, hetgeen betekent dat, indien het rentepercentage 5,67% zou zijn en het voordeel
jaarlijks € 1.914, er sprake zou zijn van onrechtmatig handelen. Dit is dus geen goede denkexercitie
waarmee het College zich vrij kan pleiten. Wel moet gezegd worden dat in dit geval de omvang van
het (financiële) risico gering is. Het (financiële) risico is groter als het percentage tot 11.67% kan
oplopen, zoals de Rekenkamercommissie heeft berekend.
Het College geeft aan dat de Rekenkamercommissie laakbaar en slordig is over de door de
Rekenkamercommissie geconstateerde vervanging van de bestuurder van PMR BV, terwijl dat een
uitbreiding is van het bestuur. Dat de bestuurder niet vervangen is, maar het bestuur uitgebreid is
met één persoon, is correct. Dit behoort tot de feitencheck op basis van de ambtelijke hoor en
wederhoor, en is gewijzigd in het rapport, overigens zonder consequenties voor de conclusies.
Het College geeft aan dat de Rekenkamercommissie suggereert dat het laakbaar zou zijn dat PMR BV
in de boomstructuur van BV’s is opgenomen en dat deze niet de naam Walas draagt. Het College
interpreteert het betoog van de Rekenkamercommissie zeer kort door de bocht. Het principebesluit
van het College behelst een ABC-constructie waarbij de gemeente Heerlen het voormalige CBScomplex van de RVOB verwerft en doorverkoopt aan een aan Walas gelieerd vastgoedvehikel. In de
boomstructuur van Carbon6 BV tot en met World of Walas BV, waren begin mei 2012 de heren De
Bruijn en Van Straaten de statutair bestuurders van de vier BV’s. Bij elke stap in deze structuur is de
bovenliggende BV de enige aandeelhouder in de onderliggende BV. Door PMR BV aan de bovenkant
toe te voegen, met de heer De Bruijn als enige aandeelhouder en twee statutair bestuurders zonder
link met Walas, gaat de gelieerdheid met Walas aan de top van de boomstructuur feitelijk teloor. Het
gaat de Rekenkamercommissie niet om de naam, zoals het College suggereert, maar om de
poppetjes.

8 Meerdere geïnteresseerden?
Het College geeft aan dat de gemeente alleen geïnteresseerd was in partijen die de aankoop,
ontwikkeling en exploitatie van het voormalige CBS-complex op basis van een integraal totaalconcept
voor rekening wilde nemen. De door de Rekenkamercommissie geïnventariseerde interesse zou
volgens het College slechts geïnteresseerd zijn in (sub)deelfacetten daarvan en zeker niet in de
aankoop van het geheel. De Rekenkamercommissie heeft alle interesse geïnventariseerd en
weergegeven, ongeacht de aard van de interesse en hoe concreet de plannen waren.
Met betrekking tot de opsomming zoals weergegeven in de reactie van het College wil de
Rekenkamercommissie een paar zaken opmerken. De naam Foodevent Venlo kwam op via de Kamer
van Koophandel en zoals gezegd hebben we alle interesse opgenomen. Bij het bezoek aan Plantlab
zou in eerste instantie ook Imtech aansluiten, omdat deze partij daar de techniek voor de verticale
landbouw leverde. Dus de suggestie die het College haalt uit het gegeven dat het bezoek aan Plantlab
ook een bezoek aan een geïnteresseerde marktpartij was, ongeacht de aard en integraliteit van de
interesse, is terecht.
De opmerkingen die u optekent uit de mond van oud wethouder Smeets over de interesse van
Simonis en hoe daarmee in eerste instantie om is gegaan, staan ook in het rapport en stroken
daarmee. De suggestie dat daardoor de heer Simonis niet in het verweer is gekomen, laten we voor
rekening van het College. Dat strookt namelijk niet met het gegeven dat de heer Simonis samen met
de heer Van Latesteijn en de bekende vastgoedinvesteerder ZBG, waar Breevast onderdeel van
uitmaakt, interesse had in aankoop en exploitatie van het complex. De heer Van Latesteijn is bij dit
initiatief afgehaakt, nadat de heer Van Straaten eind september aan Van Latesteijn heeft laten weten
dat de gemeente alleen met Walas zaken doet.
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Het College merkt tenslotte op dat de Rekenkamercommissie meldt dat ‘geïnteresseerden’ zich bij de
RVOB of RGD hebben gemeld, maar kan dat blijkbaar niet duiden en maant de Rekenkamercommissie man en paard te noemen. Deze worden gewoon in de drie alinea’s onder die passage
genoemd.
De conclusie van het College dat het overgrote deel niet op één lijn gezet kan worden met een
ontwikkelaar die het complex integraal wil overnemen klopt. En strookt ook met de bevindingen en
conclusies van de Rekenkamercommissie. Dat laat overigens onverlet dat een zoektocht naar
marktpartijen in binnen- of buitenland, namen van meer partijen had kunnen opleveren, die op
hetzelfde niveau als het concept van Walas in juni 2011 een integraal totaalconcept hadden kunnen
neerleggen bij de gemeente.

9 De incentive van € 50.000
Het College geeft aan dat het ‘business as usual’ is om partijen te binden door € 50.000 incentive te
bieden voor de ontwikkeling van een businessplan. Blijkbaar is het staand beleid om steeds met 1
partij in zee te gaan en te binden, zonder marktverkenning. De vraag die de Rekenkamercommissie
zich stelt is hoe de gemeente kan weten met de juiste partij in zee te zijn gegaan. De Rekenkamercommissie neemt aan dat hiervoor dan alleen partijen worden gebonden die een unieke
dienstverlening of uniek concept aanbieden, blijkend uit een portfolio met eerder verricht werk of
dienstverlening, om de risico’s van desinvestering van publieke middelen te beperken.
In het geval van het integrale concept van Walas is geen sprake geweest van eerder verricht werk. Er
moest uiteraard een innovatief concept ontwikkeld worden voor de doorontwikkeling van het
voormalige CBS-complex, dus is het lastig om eerder verricht werk daarop te beoordelen en loopt de
gemeente risico’s. Dat geconstateerd hebbende, stelt de Rekenkamercommissie dat het met
betrekking tot de algemene rechtsbeginselen, de voorkeur heeft om een marktverkenning te houden
en meer partijen in de gelegenheid te stellen om concepten in te dienen. Allicht leven er in de markt
meer innovatieve ideeën en concepten dan de opdrachtgever zich kan voorstellen. Bovendien is het
‘business as usual’ dat ondernemers een businessplan opstellen voor eigen ondernemersrisico. De
gemeente hoeft niet in alle gevallen bedrijven aan zich te binden met een incentive.
De Rekenkamercommissie constateert tevens dat de belofte van Walas van financiering van het
businessplan vanuit private bedrijven niet bewaarheid is geworden. Hetgeen betekent dat de
gemeente de kosten van het vervaardigen van het businessplan volledig voor eigen rekening heeft
genomen.
De Rekenkamercommissie is het niet eens met het College dat deze lijn van handelen vertraging zou
opleveren en in strijd zou zijn met de bestuurlijk-politieke keuze van versnelling. In het geval van de
doorontwikkeling van het voormalige CBS-complex, heeft Walas eind juni geen uitgewerkt
businessplan maar een concept gepresenteerd. Het businessplan heeft Walas eind november
gepresenteerd. Een inventarisatie van interesse bij marktpartijen, met de opdracht om in november
businessplannen te presenteren, past geheel in het uiteindelijk gerealiseerde tijdschema. En met een
dergelijke inventarisatie- en selectieprocedure had het College een aantal risico’s kunnen vermijden.
Het is aan de Gemeenteraad om te besluiten of de versnelling op basis van de bestuurlijk-politieke
keuzen, zoals opgevat en uitgevoerd door het College niet teveel risico’s met zich meebrengt. De
risico’s heeft de Rekenkamercommissie in het rapport geschetst.
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10 Beoordeling conclusies en slotopmerking
Gelet op het gestelde in dit nawoord en naar aanleiding van de bevindingen op basis van de
interviews en de ons ter beschikking gestelde documenten, blijft de Rekenkamercommissie bij de in
het rapport geformuleerde conclusies. De algemene uitgangspunten van het MBP en het Coalitieakkoord Heerlen versnelt zijn ongetwijfeld richtinggevend geweest voor het handelen van het
College. De Rekenkamercommissie verwacht aangetoond te hebben dat een te drastische uitvoering
van deze uitgangspunten veel risico’s met zich mee brengt. Dat kan de Gemeenteraad met de
uitgangspunten van versnelling nooit bedoeld hebben.
De Rekenkamercommissie herkent zeker een heldere strategie in de handelingen van College en
ambtenaren, Dat het College enthousiast is over een integraal concept voor het voormalige CBScomplex is begrijpelijk. Het concept biedt blijkbaar kansen en een onorthodoxe en vernieuwende
manier om met leegstaande kantoorgebouwen in het stadshart om te gaan. Daar is in principe niets
mis mee. Tevens constateert de Rekenkamercommissie vanaf eind juni 2011 een zeer sterke
betrokkenheid en sturing van de kant van de wethouder en directeur programma’s naar realisatie
van het ene concept van Walas. De Rekenkamercommissie heeft de indruk dat in het Heerlense
apparaat weinig kritisch vermogen georganiseerd is als ‘counterveiling power’ teneinde tunnelvisie te
voorkomen. Wat het College als heldere strategie omschrijft, ontslaat de gemeente niet van de
alertheid en plicht om wet- en regelgeving en beginselen van behoorlijk bestuur na te leven. Het
verhaal ligt volgens de Rekenkamercommissie toch complexer dan het College doet voorkomen.
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Bijlage 7. Brief van stafhoofd afdeling Jurap, 2 april 2013
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Bijlage 8. Brief Rekenkamercommissie aan College 1 mei 2013

Heerlen, 1 mei 2013
Aan : College van B&W van de gemeente Heerlen
Postbus 1
6400 AA Heerlen

Betreft: reactie op de brief van 2 april 2013 (31.000 LZ) van de heer Vanderheyden inzake onderzoek
voormalig CBS gebouw

Geacht College,

In deze brief reageert de Rekenkamercommissie Heerlen op de brief van de heer P. Vanderheyden
van 2 april jongstleden met betrekking tot het verstrekken van documenten aan de
rekenkamercommissie.
De Rekenkamercommissie heeft in het kader van het onderzoek naar de belangstelling en selectie
van kandidaten voor ontwikkeling van de voormalige CBS-locatie bij de heer Vanderheyden
documenten opgevraagd om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Daarbij verwees de
rekenkamercommissie in het algemeen naar wet- en regelgeving die de rekenkamercommissie het
recht geeft informatie en documenten op te vragen bij het gemeentebestuur. Het gaat daarbij met
name om artikel 183 lid 1 van de Gemeentewet. Dit artikel geldt voor een rekenkamer. De
Gemeenteraad heeft in Heerlen een Rekenkamercommissie ingesteld en geen Rekenkamer, maar
voor de goede orde vermelden wij hieronder de informatieplicht van gemeentebestuur richting een
Rekenkamer:
De Rekenkamer is bevoegd om alle documenten die aanwezig zijn bij het gemeentebestuur te
onderzoeken. (Artikel 183 lid 1 Gemeentewet) ‘Documenten’ moet breed worden geïnterpreteerd.
Het recht op volledige informatie betreft niet alleen papieren stukken, maar ook digitale
informatiedragers. Het gemeentebestuur is aldus verplicht alle inlichtingen te verstrekken die de
Rekenkamer verzoekt.
De Rekenkamerfunctie, of anders gezegd Rekenkamercommissie heeft, anders dan de Rekenkamer,
op basis van de wet niet de bevoegdheid om alle documenten te onderzoeken en inlichtingen in te
winnen. Het is aan de Gemeenteraad om middels een verordening de informatiepositie van de
Rekenkamerfunctie te regelen (Artikel 81o lid 1). En, indien de Gemeenteraad een goed werkende
rekenkamerfunctie wenst, een bepaling die de rekenkamerfunctie dezelfde bevoegdheden verschaft
als de Rekenkamer, op te nemen in de verordening.
Artikel 81o lid 1 bepaalt: Als geen Rekenkamer is ingesteld als bedoeld in hoofdstuk IVa, stelt de raad
bij verordening regels vast voor de uitoefening van de Rekenkamerfunctie.
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In de verordening van de Rekenkamercommissie heeft de Gemeenteraad vastgelegd dat de
Rekenkamercommissie dezelfde rechten heeft met betrekking tot het informatierecht als een
Rekenkamer. Artikel 10, lid 3, verordening Rekenkamercommissie Heerlen:
“De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de
mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van
onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht
de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.”
Expliciet is opgenomen “die zij (de rekenkamercommissie) nodig acht voor de uitvoering van
onderzoeken”. Hierbij is geen sprake van screening of selectie van materiaal door ambtenaren of
College. De rekenkamercommissie was gerechtigd de documenten waarover dit specifieke onderzoek
gaat, op te vragen en te verkrijgen.
In de Gemeentewet is geen mechanisme opgenomen volgens welke de Rekenkamer of
Rekenkamercommissie de plicht om informatie te verstrekken rechtens kan afdwingen. De
Rekenkamer of Rekenkamercommissie is een specifiek adviesorgaan van de Gemeenteraad. Gelet op
het specifieke karakter is het passend bij de informatie-uitwisseling tussen het College en de
Rekenkamercommissie bestuurlijke relaties de boventoon te laten voeren en niet juridische
instrumenten. Het is dan ook bijzonder jammer te constateren dat het college met de brief van 2
april 2013 de bestuurlijke relatie 'belast' met een juridisch vertoog. Dit nog los van de discutabele
basis van dit vertoog gelet op de vigerende wet- en regelgeving. De rekenkamercommissie hoopt en
verwacht in de toekomst met het gemeentebestuur op basis van een vruchtbare en open relatie te
kunnen samenwerken om de kwaliteit van het lokale openbare bestuur te verstevigen en waar nodig
te verbeteren.

Hoogachtend,
J.M.P. Essers MBA
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