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1 Onderzoeksverantwoording 
1.1 / Aanleiding 

De gemeente Venlo heeft in 2016, naar aanleiding van ontvangen interne meldingen van vermoede 
misstanden een onderzoek1 laten uit voeren naar de relatie van de gemeente met het project Q4. Dit externe 
onderzoek, afgerond eind augustus 2016, was gericht op het handelen van de gemeentelijke organisatie. 
Het feitenrelaas uit dit onderzoek kon vragen oproepen over het handelen van het raadslid Camp, waarmee 
het vermoeden kon ontstaan dat er sprake is van een mogelijke integriteitsschending door het raadslid, 
zijnde een gedraging door een raadslid die in strijd zou zijn met het handelen als goede 
volksvertegenwoordiger. Op basis daarvan heeft u als burgemeester, samen met de heer Camp, besloten 
om een integriteitsonderzoek te laten uitvoeren onder uw verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke integriteit 
van de gemeente (artikel 170 Gemeentewet).  

1.2 / Doelstelling en vraagstelling 

Doel van het onderzoek is te komen tot een overzicht van feiten en omstandigheden, het duiden van deze 
feiten en omstandigheden en deze te voorzien van conclusies en advies. U heeft ons daarvoor de volgende 
opdracht voorgelegd: 
/ Een feitenonderzoek te doen en derhalve de feiten en omstandigheden in kaart te brengen met 

betrekking tot het raadslid de heer Camp in relatie tot: 
o het pand Bolwaterstraat 31 (onderhandelingen, contracten en vastgoedtransactie); 
o het pand Bolwaterstraat 23-23a (onderhandelingen); 
o de omgevingsvergunning voor het pand Bolwaterstraat 31;  
o de ontheffing ingevolge artikel 15 Gemeentewet en  
o de zogenaamde artikel 44 Reglement van orde vraagstelling inzake Q4. 

/ Op basis van feiten en omstandigheden vervolgens de vragen te beantwoorden of er ingevolge de 
wetgeving en de gemeentelijke gedragscode :  

o sprake is van niet toegestane bevoordeling en/of belangenverstrengeling met betrekking tot 
de panden Bolwaterstraat 31 en 23 – 23a; 

o de heer Camp gehandeld heeft in strijd met art. 15 van de Gemeentewet;  
o gelet op de private belangen van de heer Camp in Q4, hij vragen ex. Art 44 RvO van de 

gemeenteraad had mogen stellen. 

1.3 / Uitvoering 

Het onderzoek is uitgevoerd door politiek-bestuurlijk onderzoeksbureau Necker van Naem in de periode van 
16 oktober tot en met 25 november 2016. De aanpak bestaat uit 4 fasen.  
In de eerste fase van het onderzoek hebben de onderzoekers kennisgenomen van de feiten uit het Q4 
onderzoek rondom bovenstaande vragen. Relevante documenten hebben we opgevraagd en geanalyseerd.  
De informatie uit de eerste fase zijn meegenomen richting de vraaggesprekken in fase 2. Het ging om 15 
oriënterende gesprekken en twee interviews. 

                                                        
1 Rapporten onderzoek gemeente Venlo in relatie tot Q4, EY (vastgoedtransacties, omgevingsvergunningen, aanbestedingen en 
verhuur/bruikleen) 
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De feiten en omstandigheden zoals die in de documentanalyse en vraaggesprekken naar voren kwamen zijn 
in fase 3 geanalyseerd.  
De conceptrapportage is vervolgens (zonder conclusies) voorgelegd aan de opdrachtgever ter verificatie op 
feitelijke juistheid. Dit is fase 4.   
Op 9 december 2016 hebben wij vervolgens ons definitieve conceptrapport toegestuurd aan de 
opdrachtgever, op 16 december 2016 besproken met de opdrachtgever en met het raadslid de heer Camp. 
Op 22 december is het definitieve rapport uitgebracht. 

1.4 / Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk 1 is in hoofdstuk 2 het feitenrelaas opgenomen. De relevante feiten voor dit 
onderzoek zijn geclusterd naar 5 chronologische onderwerpen. Hoofdstuk 3 bevat de duiding van de feiten 
en omstandigheden. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen. 
 
In de bijlagen zijn de geraadpleegde bronnen (Bijlage 1) en een overzicht van de oriënterende gesprekken 
en interviews (Bijlage 2) opgenomen. 
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2 Feitenrelaas 
2.1 / Inleiding 

De opbouw van de relevante onderzoeksfeiten in dit feitenrelaas is chronologisch. Deze feiten zijn 
geclusterd naar de volgende vijf onderwerpen:  
/ Herstructurering wijk Q4, aankoop en later weer ter beschikking stellen van panden op de markt; 
/ Bolwaterstraat 23/23a;  
/ Bolwaterstraat 31;  
/ Ontheffingsprocedure; 
/ Na verkoop en ontheffing. 
De revitalisering van Q4 beslaat een langere periode dan de feiten die relevant zijn voor de vragen naar het 
handelen van betrokkene. Dit feitenrelaas concentreert zicht op de interesse van de heer Camp in de 
panden van Q4 in februari 2015 (te beginnen met de Bolwaterstraat 23/23a) tot en met de verlening van de 
vergunning in januari 2016. Voor zover dit voor het schetsen van de context nodig is, zijn ook relevante 
feiten van voor de interesse van betrokkene in Bolwaterstraat 23/23a en na het verlenen van de vergunning 
opgenomen. 
 

2.2 / Herstructurering wijk Q4, aankoop panden en later terugbrengen op de markt 

2.2 a / 2000-2005: Project Hektor 

In de periode 2000-2005 is het project Hektor uitgevoerd. Dit plan had als doelstelling de (drugs)criminaliteit 
in de wijk Q4 terug te dringen. Onderdeel hiervan betrof het opkopen van panden in de wijk met het oog op 
het beteugelen van criminaliteit en ander ongewenst gedrag. 

2.2 b / 2005: Wijkontwikkelplan Q4 

In 2005 is een wijkontwikkelplan opgesteld voor Q4. Het raadsbesluit hierover is op 6 juli 2005 gedateerd.  
Het projectplan ‘Van Broeinest naar Broedplaats’ is opgesteld, een samenwerking tussen de gemeente 
Venlo, woningstichting Venlo-Blerick, de Kamer van Koophandel Limburg Noord en de provincie Limburg. 

2.2 c / 7 maart 2006: De heer Camp gekozen als raadslid in de gemeente Venlo 

Op 7 maart 2006 wordt de heer Camp gekozen als raadslid voor de VVD in de gemeente Venlo. Na de 
verkiezingen wordt de heer Camp fractievoorzitter voor de VVD. 

2.2 d / 7 maart 2007: De heer Camp gekozen als statenlid in de provincie Limburg 

Op 7 maart 2007 wordt de heer Camp gekozen als statenlid in de provincie Limburg.  
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2.2 e / 18 november 2009: De heer Camp herkozen als raadslid in de gemeente Venlo 

Op 18 november 2009 wordt de heer Camp herkozen als raadslid in de gemeente Venlo. Na de 
verkiezingen wordt de heer Heuvelings fractievoorzitter voor de VVD. 

2.2 f / 2010: Planoptimalisatie 51 panden op de markt 

Op 27 oktober 2010 besluit de gemeenteraad over een planoptimalisatie voor Q4. Dit in verband met de 
ontwikkelingen op de woningmarkt (als gevolg van de financiële crisis). Er is besloten om een aantal 
objecten in Q4 niet te slopen of herbouwen, maar ‘met een verbeterplicht in de markt worden gezet’. Het 
gaat om 51 objecten, waaronder ook Bolwaterstraat 23/23a en 31. 

2.2 g / 19 maart 2014: De heer Camp herkozen als raadslid voor de gemeente Venlo 

Op 19 maart 2014 wordt de heer Camp herkozen als raadslid in de gemeente Venlo. Na de verkiezingen 
wordt mevrouw Van der Velden fractievoorzitter voor de VVD. Van de fractie maken ook de voormalige 
fractievoorzitters Camp en Heuvelings deel uit. 
 

2.3 / Bolwaterstraat 23/23a 

2.3 a / 15 mei 2003: Aankooptaxatie voor Bolwaterstraat 23/23a en Bergstraat 18 

Het bureau 3W taxeert 15 mei 20032 de panden Bolwaterstraat 23/23a en Bergstraat 18 op EUR 255.000 
met het oog op aanschaf door de gemeente. Bergstraat 18 heeft een toegang in de Bergstraat door de 
ruimte van Bolwaterstraat 23/23a heen en leidt naar een ruimte op de bovenverdieping. De taxateur taxeert 
Bergstraat 18 op EUR 65.000, Bolwaterstraat 23a (bovenwoning) op EUR 80.000 en Bolwaterstraat 23 
(winkelruimte) op EUR 110.000.  

2.3 b / 5 september 2003: Gemeente verwerft pand Bolwaterstraat 23/23a en Bergstraat 18 

De gemeente verwerft het pand in de Bolwaterstraat, nummer 23/23a, samen met Bergstraat 18 voor EUR 
255.0003.  

2.3 c / 21 september 2010: Bolwaterstraat 23/23a en Bergstraat 18 op lijst objecten met 
verbeterplicht op de markt 

De gemeente besluit op 27 oktober 20104 in de planoptimalisatie en uitvoering Q4 om 51 objecten in Q4 niet 
meer aan te houden, maar om deze te verkopen met een renovatieverplichting. Het raadsvoorstel is 
gedateerd 21 september 2010.   
“De 51 objecten in Q4 welke niet worden meegenomen in de voorgenomen sloop/nieuwbouw zullen met een 
verbeterplicht in de markt worden gezet waarmee aan de doelstelling WOP wordt beantwoord. “ 
Tot de 51 objecten hoort ook Bolwaterstraat 23/23a.  
                                                        
2 Taxatierapport 15 mei 2003, 3W 
3 Akte van levering d.d. 5 september 2003 
4 Raadsnotulen 27 oktober 2010 
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2.3 d / 26 februari 2014: Taxatie met oog op verkoop Bolwaterstraat 23/23a 

Op 26 februari 2014 taxeert Wolters Makelaarskantoor Bolwaterstraat 23/23a op EUR 172.000. In deze 
taxatie is een renovatieverplichting opgenomen van EUR 29.000 en overig achterstallig onderhoud van EUR 
2.000. Het pand Bergstraat 18 wordt getaxeerd op EUR 69.000. In deze taxatie is rekening gehouden met 
EUR 17.000 gevelrenovatie en overig onderhoud van EUR 13.000.  

2.3 e / 13 Mei 2014: Interesse Externe in Bergstraat 18 en Bolwaterstraat 23/23a 

Externe, een inwoner die met name woningen in de Jodenstraat bezit, en in project Q4 eerder Valuasstraat 
30/30a heeft gekocht en gerenoveerd, toont interesse in Bergstraat 18. Onderdeel van de aankoop van 
Bergstraat 18 betreft de renovatie van de gevel. Externe zag dit samen met de gevel van Bolwaterstraat 
23/23a, zou daar een kunstwerk op willen laten maken en gaat de onderhandeling over de gevelrenovatie 
aan. Op 15 juli 2014 informeert externe naar de vraagprijs (EUR 80.000), op 25 juli 2014 doet hij een bod 
van EUR 100.000 op Bergstraat 18 en Valuasstraat 28. Dit bod wordt 8 augustus 2014 afgewezen. Daarop 
volgen nieuwe onderhandelingen voor Bergstraat 18, waarin tevens de renovatie van het pand, alsook de 
gevel van Bolwaterstraat 23/23a zijn meegenomen.  
De offerte voor gevelrenovatie (d.d. 24 november 2014) bedraagt EUR 35.000 voor beide panden. Uit de 
notulen van 8 december 2014 van de stuurgroep van Q4 blijkt dat externe interesse heeft getoond voor 
Bolwaterstraat 23/23a omdat het een geheel vormt.  

2.3 f / 8 december 2014: Notulen Q4 stuurgroep: Interesse van externe voor pand 
Bolwaterstraat 23/23a 

In de notulen van de Q4 stuurgroep van 8 december 20145 is vermeld dat de koopovereenkomst voor 
Bergstraat 18 en Valuasstraat 28 in concept klaar is. “Wel volgt er nog een gesprek over de gevelrenovatie. 
Externe heeft nog interesse getoond in het pand Bolwaterstaat 23 dat samen met Bergstraat 18 één pand 
vormt. Dit pand valt echter onder de panden waarvoor binnenkort de pilot rekensessie plaats vindt. Verkoop 
is afhankelijk van deze pilot.6” 

2.3 g / 23 januari 2015: Bergstraat 18 verkocht aan Externe 

Op 23 januari 2015 is de verkoopovereenkomst getekend met externe. Bergstraat 18 wordt verkocht voor 
EUR 69.000. In artikel 11 van de overeenkomst neemt de gemeente op om het pand op te splitsen in 
appartementsrechten voor Bergstraat 18, Bolwaterstraat 23 en Bolwaterstraat 23a. 

2.3 h / 26 januari 2015: Interesse onbekende in 23/23a 

In de notulen van de stuurgroep Q4 van 26 januari 2015 is vermeld dat Bergstraat 18 is verkocht aan 
externe en dat er voor Bolwaterstraat 23/23a interesse is geweest van een onbekende7. 

                                                        
5 Notulen stuurgroep Q4 8 december 2014 
6 NB: Het blok aan de Bolwaterstraat is onderdeel geweest van een rekensessie. Uiteindelijk is gebleken dat opwaardering van 
de panden in de pilot niet haalbaar bleek en zijn ze voor verkoop aangeboden.  
7 Het is onduidelijk of dit de heer Camp betreft. Wel heeft de heer Camp in de periode eind 2014/ begin 2015 met Externe 
gesproken over de panden [exacte data niet bekend]. De heer Camp had zijn oog laten vallen op een oud plaatje van de gevel 
van Bolwaterstraat 23/23a en is aan het rekenen gegaan wat ervoor nodig was om deze in oude staat te herstellen. 
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2.3 i / 29 januari 2015: Brief van gemeente aan bewoners panden Q4 inzake verkoop 

In een brief aan de bewoners maakt de gemeente bekend dat de panden beschikbaar zijn voor verkoop. Bij 
de brief is een bijlage gevoegd waarop alle panden zijn weergegeven. De brief is naar 60 personen 
verstuurd, waaronder ook de bewoners van Bolwaterstraat 23, 23a en 31. Het betreft adressen in de 
Bergstraat, Bolwaterstraat, Ginkelstraat, Helschriksel, Lichtenberg, Maaskade, Mgr.Nolensplein, Parkstraat, 
Puteanusstraat 21 en de Valuasstraat. 

2.3 j / 12 februari 2015: De heer Camp bezoekt Bolwaterstraat 23/23a 

De heer Camp bezoekt op 12 februari 2015 om 9.00 uur de Bolwaterstraat 23/23a voor een bezichtiging met 
de interne makelaar.  

2.3 k / 12 februari 2015: Interne makelaar reageert op interesse de heer Camp in panden Q4 

Naar aanleiding van de bezichtiging op 12 februari, reageert de interne makelaar ‘s middags in een e-mail8 
aan de heer Camp met de plattegronden van Bolwaterstraat 23/23a en Bergstraat 14 en op zijn interesse in 
de panden van Q4. Verder reageert ze op het openbaar staan van stukken. Volgens het Q4 rapport9 heeft 
de heer Camp het ambtelijk advies10 aan het College van B&W op IBABS (het vergadersysteem van de 
gemeenteraad) zien staan nadat de onderhandelingen over de verkoop van Bolwaterstraat 23-23a met 
gemeente Venlo waren mislukt omdat de prijs naar EUR 185.000 was gestegen. Het ambtelijk advies 
bevatte informatie waaruit de motivatie voor de prijsstijging was af te leiden. De heer Camp heeft dit 
ambtelijk advies uitgeprint. Op deze versie is door het Gemeenteraadslid het navolgende bijgeschreven: 
“Abusievelijk op IBABS gestaan en door mij afgedrukt”. Op het bewuste stuk staat achter het kopje 
‘openbaar’: nee, in verband met onderhandelingspositie. 
In reactie schreef de intern makelaar11: “Verder heb ik navraag gedaan naar de stukken die blijkbaar 
openbaar waren. Dat was inderdaad niet de bedoeling maar dit is door een technische fout gebeurd. Erg 
vervelend allemaal, maar goed, we hopen dat dit niet weer gebeurt.”  

2.3 l / 23 februari 2015: Externe kondigt geïnteresseerde aan voor Bolwaterstraat 23/23a 

In de notulen van de stuurgroep Q4 van 23 februari 2015 is vermeld dat Externe een geïnteresseerde heeft 
voor de Bolwaterstraat 23/23a. “Voor Bolwaterstraat 23 heeft zich een geïnteresseerde gemeld welke 
vooralsnog door externe wordt vertegenwoordigd omdat de geïnteresseerd nauwe banden met de gemeente 
heeft. Tijdens de bezichtiging van het pand bleek het om dhr. M. Camp te gaan, gemeenteraadslid. Met dhr. 
M. Camp vinden momenteel gesprekken plaats."  

2.3 m / 10 maart 2015: Collegebesluit verkoop Bergstraat 18 aan Externe 

Op 10 maart 2015 besluit het college12 tot verkoop van Bergstraat 18 aan externe voor EUR 69.000 inclusief 
de gevelrenovatie van Bolwaterstraat 23/23a voor EUR 35.000.  

                                                        
8 E-mail interne makelaar aan de heer Camp d.d. 12 februari 2015 
9 Rapport Q4 vastgoedtransacties, d.d. september 2016 
10 Collegevoorstel Bergstraat 18 Valuasstraat 28 en 32 34 
11 Zie noot 8 
12 Collegebesluit  
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2.3 n / 19 maart 2015: Hertaxatie Bolwaterstraat 23/23a na renovatie 

Makelaarskantoor Wolters taxeert13 het pand op de Bolwaterstraat 23/23a voor EUR 185.000. Het verschil 
met de vorige taxatie van 26 februari 2014 is gebaseerd op het deel van de gevelrenovatie dat aan 
Bolwaterstraat 23/23a toegewezen kan worden. De taxatie is nu vrij van renovatieverplichting.  

2.3 o / 9 april 2015: Splitsing appartementsrechten 

Op 9 april 2015 is het pand opgesplitst in de appartementsrechten Bergstraat 18, Bolwaterstraat 23 en 
Bolwaterstraat 23a. 

2.3 p / 13 mei 2015: Gemeente kondigt verkoop panden Q4 aan14 

Op 13 mei 2015 plaatst de gemeente Venlo op de website van KRAG.nu (lokale website die zich op Venlo 
richt) een aankondiging voor de verkoop van de panden in Q4. 
 
“Gemeente zet opknappanden Q4 te koop” 
De gemeente zet binnenkort een groot aantal opknappanden in de binnenstadswijk Q4 in Venlo te koop. 
Benieuwd wat er van zo’n pand kan worden, ideaal gelegen in Venlo? Kijk dan het filmpje!” 

2.3 q / 11 juni 2015: Bolwaterstraat 23/23a op website van gemeente Venlo opgenomen voor 
verkoop 

Op 11 juni 2015 komt Bolwaterstraat 23/23a beschikbaar voor verkoop15 op de website van de gemeente 
Venlo16, vraagprijs EUR 185.000. 

  

                                                        
13 Taxatie Wolters d.d. 19 maart 2015 
14 In deze periode heeft de gemeente, zo is ambtelijk bevestigd, ook billboards in de wijk staan met een algemene verwijzing 
naar de vastgoedpagina van de gemeente. 
15 Bron: archiefweb.eu, 12 juni is de pagina zichtbaar. Op 11 juni heeft de gemeente via facebook naar de nieuwe pagina 
verwezen. 
16 Rapport vastgoedtransacties.  
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2.3 r / 11 juni 2015: De heer Camp doet bieding op Bolwaterstraat 23/23a 

De heer Camp doet per e-mail17 een bieding van EUR 160.000 bij de interne makelaar. De tekst van de e-
mail luidt als volgt: 
“Bij deze doe ik een bod van EUR 160.000 op het pand Bolwaterstraat 23 en 23a. Dit is een lager bod dan 
de vraagprijs, maar daarvoor heb ik de volgende argumenten: 

1) Na koop zal het pand grondig worden verbouwd, energiezuinig worden gemaakt en worden 
teruggebracht in oorspronkelijke staat van voor 1960. Dit past in het gemeentelijk beleid om de 
panden in Q4 een aantrekkelijk aanzien te geven en wonen in de wijk te bevorderen. 

2) De waarde is gebaseerd op een taxatie van de begane grond als commerciële ruimte. Door het 
pand weer een woonbestemming te geven, dient de taxatie te worden aangepast aan deze 
woonbestemming. 

3) De oppervlakte op de begane grond is kleiner dan de aangegeven 72 vierkante meter, omdat er 
een stuk is verplaatst naar de aangrenzende woning in de Bergstraat. De taxatie dient hiertoe 
te worden aangepast.  

Onderstaand een schets van de aanpassing van het pand.  
Graag wil ik met u verder hierover praten en wacht uw reactie af.  
Martin Camp.” 

2.3 s / 14 juni 2015: Wethouder Van den Beucken stuurt mail Camp door naar wethouder 
Teeuwen 

Op 14 juni 2015 stuurt wethouder Van den Beucken de e-mail18 met de bieding van Camp door aan zijn 
collega Teeuwen. De heer Camp had hem hier attent op gemaakt. De heer Van den Beucken is de 
wethouder van de VVD. Het betreft echter niet zijn portefeuille en hij stuurt het daarom door naar wethouder 
Teeuwen. 

2.3 t / 15 juni 2015: Wethouder Teeuwen legt bieding voor in stuurgroep Q4 

Op 15 juni 201519 is de bieding besproken in de stuurgroep Q4. In de notulen van de stuurgroep is het 
volgende terug te lezen: “Raadslid Martin Camp heeft een bod gedaan op het pand Bolwaterstraat 23. De 
taxatie is gebaseerd op woon/winkel functie. De heer Camp wil het pand alleen als woonhuis gaan 
gebruiken. [projectleider] geeft aan i.v.m. marktconformiteit de taxatiewaarde aan te moeten houden. Deze 
is overigens nog wat hoger geworden i.v.m. de uitgevoerde gevelrenovatie door externe.  [projectleider] zal 
zorgdragen voor de terugkoppeling naar de heer Camp.” 
Aanwezigen bij deze vergadering waren wethouder Teeuwen, 2 projectleiders Q4, communicatieadviseur en 
projectsecretaresse.   
 
 
 

                                                        
17 E-mail aan d.d. 11 juni 2015  
18 E-mail Camp d.d. 11 juni 2015, e-mail Van den Beucken d.d. 14 juni 2015 
19 Notulen stuurgroep Q4 d.d. 15 juni 2015. 
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2.3 u / 18 juni 2015: Interne makelaar stuurt afwijzing bod naar de heer Camp. 
“Geachte heer Camp, Dank voor uw interesse in ons vastgoed in Q4. Naar aanleiding van uw mail inzake 
het bod op de Bolwaterstraat 23-23a kan ik u het volgende meedelen:  

- Ad. 1. Onze stedenbouwkundige heeft in het gevelrenovatieplan aangegeven wat er vanuit de 
gemeente gevraagd wordt qua gevelrenovatie voor dit pand. Er zijn geen beleidsafspraken gemaakt 
ten aanzien van energiezuinigheid of terugbrengen in de originele staat van de panden.  

- Ad. 2. Het pand wordt getaxeerd in de staat zoals het zich nu bevindt en voor de begane grond is 
dat een commerciële ruimte. Taxatie vindt dus niet plaats op basis van een mogelijke andere 
invulling van het pand in de toekomst.  

- Ad. 3. In de taxatie is een oppervlakte gehanteerd van 68 m2 voor de winkelruimte. Deze is o.i. 
correct.  

Het bod van€ 160.000,00 is te laag ten opzichte van de vraagprijs van€ 185.000,00. We kunnen dan ook 
niet op dit bod ingaan.  
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
Met vriendelijke groet,  
[interne makelaar gemeente]”2021 

2.4 / Bolwaterstraat 31 

Hieronder staan de feiten met betrekking tot Bolwaterstraat 31 vanaf moment aanschaf van het pand. De 
betrokkenheid van de heer Camp begint na de afwijzing van het bod op Bolwaterstraat 23/23a. 

2.4 a / 15 augustus 2005: Taxatie Bolwaterstraat 31 

Uit de aankooptaxatie22 van 15 augustus 2005 van Hauzer & Partners blijkt een waarde voor Bolwaterstraat 
31 van EUR 108.000. Het betreft een waardering van een seksshop met ondergrond. De kavelprijs bedraagt 
ongeveer EUR 30.000. Verder staat vermeld “Het geheel maakt een sterk gedateerde en zeer matig 
onderhouden indruk. Goten, gootbakken en dakkapellen verkeren in slechte staat. Sanitair/douche/toilet is 
verouderd. Systeemplafond winkel verouderd. Kelderruimte zeer moeilijk toegankelijk volgens mededeling 
bestaat er nog wateroverlast in de kelder”. 

2.4 b / 15 augustus 2007: Pand Bolwaterstraat 31 in eigendom verkregen 

De gemeente verkrijgt het eigendom van het pand Bolwaterstraat 31 in een gecombineerde aankoop23 van 
Maaskade 19 en 19A voor een totale waarde van EUR 225.500, zonder nadere uitsplitsing naar pand.  
 
 
 

                                                        
20 E-mail d.d. 18 juni 2015 van intern makelaar aan de heer Camp. 
21 Na deze afwijzing is er vanuit de heer Camp geen vervolg meer gekomen op Bolwaterstraat 23/23a. Het pand staat ten tijde 
van het opmaken van dit rapport nog te koop. 
22 Taxatierapport Hauzer & Partners 15 augustus 2005 
23 Akte van levering 2007/1148986/jr, notaris Tijssen, d.d. 15 augustus 2007 
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2.4 c / 21 september 2010: Bolwaterstraat 31 op lijst objecten met verbeterplicht op de markt 

Op 27 oktober 2010 besluit de raad over een raadsvoorstel met betrekking tot de planoptimalisatie en 
uitvoering Q4. Dit voorstel is gedateerd op 21 september 2010. Uit de planoptimalisatie blijkt dat een aantal 
panden in Q4 niet gesloopt of herbouwd zullen worden. “De 51 objecten in Q4 welke niet worden 
meegenomen in de voorgenomen sloop/nieuwbouw zullen met een verbeterplicht in de markt worden gezet 
waarmee aan de doelstelling WOP wordt beantwoord.” 
Tot de 51 objecten hoort ook Bolwaterstraat 31.  

2.4 d / 30 maart 2011: Hertaxatie Bolwaterstraat 31: kavelprijs en sloopkosten. 

Op 30 maart 2011 taxeert het bureau Hauzer & Partners het pand op EUR 30.000. In deze waardering is 
een renovatieverplichting opgenomen van EUR 31.000 gezien de slechte staat waarin het pand verkeert. De 
taxateur constateert dat sinds de taxatie in 2005 geen regulier onderhoud meer is uitgevoerd en dat de 
vraag door de economisch mindere periode is afgenomen. De taxateur constateert dat de onroerende zaak 
in deplorabele staat verkeert en is van mening dat er in relatie tot de huidige toestand en de beperkte 
omvang van het pand te veel geïnvesteerd moet worden om het pand weer toonbaar in de markt te zetten 
en adviseert de gemeente over te gaan tot sloop en nieuwbouw. Bij de waardevaststelling is rekening 
gehouden met een marktconforme kavelprijs en sloopkosten24.  

2.4 e / Maart 2015: Interesse Externe in Bolwaterstraat 31 

Een exacte datum is niet te vinden, maar ergens in maart 2015 toont externe interesse in Bolwaterstraat 31. 
Hij vraagt mondeling aan de intern makelaar wat het ‘slechtste pand’ in de verkoop is. De interne makelaar 
noemt Bolwaterstraat 31.  

2.4 f / 31 maart 2015: Verkooptaxatie Bolwaterstraat 31 zonder grote wijzigingen 

Op 31 maart 2015 taxeert het bureau Hauzer & Partners het pand op EUR 26.50025, na constatering dat er 
geen verdere wijzigingen ten opzichte van 2011 zijn opgetreden en dat er geen onderhoud sindsdien aan 
het pand is uitgevoerd. De opgenomen renovatieverplichting bedraagt nog steeds EUR 31.000. 

2.4 g / 11 mei 2015: Externe geeft aan het pand te willen splitsen in woning en winkel 

Externe maakt kenbaar26 het pand te willen splitsen in 31 en 31a en de bovenwoning te willen verhuren als 
woning en de benedenruimte te verhuren voor zakelijk gebruik. Hij geeft aan te veronderstellen dat een 
bestemmingswijziging niet nodig is.  

2.4 h / 20 mei 2015: Bolwaterstraat 31 is verkocht aan externe 
In de notulen van het Q4 overleg27 is vermeld dat het pand is verkocht aan externe.  

                                                        
24 Taxatie Hauzer & Partners d.d. 30 maart 2011. 
25 Taxatie Hauzer & Partners 31 maart 2015 
26 E-mail 11 mei 2015 blijkens rapport omgevingsvergunningen Q4 
27 Notulen Q4 overleg 20 mei 2015 
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2.4 i / 5 juni 2015: Verkoopovereenkomst opgemaakt 

Volgens de bijlage van het collegebesluit d.d. 23 juni 2015 is op 5 juni 2015 de verkoopovereenkomst28 voor 
de verkoop van Bolwaterstraat 31 opgesteld. In deze verkoopovereenkomst is externe opgenomen als 
koper.  

2.4 j / 15 juni 2015: Q4 stuurgroep: Bolwaterstraat 31 verkocht aan Externe en krijgt 
schoonheidssalon 

In de notulen van het Q4 overleg29 is vermeld dat het pand is verkocht aan externe en dat er per december 
een schoonheidssalon in zal worden gevestigd met een bovenwoning.  
In dezelfde notulen is sprake van de afwijzing van het bod van de heer Camp op Bolwaterstraat 23. 

2.4 k / 23 juni 2015: Collegebesluit30 inzake verkoop Bolwaterstraat 31 

Het collegebesluit van 23 juni 2015 bevat als bijlagen de taxatie van 31 maart 2015, de 
verkoopovereenkomst van 5 juni 2015 en verwijst naar de voorbespreking in het overleg van 15 juni 2015. In 
de verkoopovereenkomst zijn een renovatieverplichting en een vervreemdingsverbod (5 jaar) opgenomen. 
De koopsom dient te worden overgemaakt bij het passeren van de akte. 

2.4 l / 18 juni 2015-26 juni 2015: De heer Camp wordt betrokken bij Bolwaterstraat 31 

Na het niet doorgaan van de aanschaf van Bolwaterstraat 23/23a, waar externe met Bergstraat 18 samen 
met de heer Camp een VvE zou oprichten om van het pand (met de drie appartementsrechten) “wat moois” 
te maken, besluit externe om de heer Camp te benaderen om mee te investeren in Bolwaterstraat 31 en dat 
mooi te maken. Externe zocht naar eigen zeggen een mede-investeerder, omdat hij op dat moment al met 
meerdere panden bezig was. Hij had voor dit pand meerdere alternatieven, maar gaf de voorkeur aan 
Camp, omdat deze naast de financiële investering ook zelf handig was en mee zou werken aan de 
verbouwing. De heer Camp gaf aan dat ze elkaar aanvullen bij het doordenken van plannen voor de woning. 
Op de vraag van de interne makelaar wat de reden is om het pand op twee namen te kopen antwoord hij als 
volgt: 
 
“Hoi [interne makelaar], 
 
Niet zo spannend, de verwachting was dat Martin Bolwaterstraat 23 en 23a zou kopen, samen vve oprichten 
en samen wat moois van maken. 
Nu dat niet doorgaat besloten om samen Bolwaterstraat 31 mooi te maken. En op die manier weer ruimte 
creëren voor volgend project. 
 
Gr, externe”31 

                                                        
28 OGVAS 2015-3821 
29 Notulen Q4 overleg 15 juni 2015 
30 Collegevoorstel 23 juni 2015,  
31 E-mail Externe aan interne makelaar d.d. 30 juni 2015 
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2.4 m / 26 juni 2015: Sleuteloverdracht Bolwaterstraat 31 

Op 26 juni 2015 tekenen externe en de gemeente de sleutelverklaring32. Belangrijk is dat hierin een aantal 
specifieke afspraken gemaakt wordt.  
Dit betreft onder meer de volgende afspraken:  

“1. Koper zal zonder schriftelijke toestemming van verkoper geen duplicaten van deze sleutel laten 
maken3334 
2. Koper mag in het verkochte geen verbouwings- en verbeteringswerkzaamheden uitvoeren of 
doen uitvoeren; 
3. Koper mag de woning voor de eigendomsoverdracht niet ter bewoning in gebruik nemen, noch 
zal hij derden door zijn toedoen het gekochte mogen laten betrekken. 
4. In afwijking van het gestelde in de koopovereenkomst vindt de feitelijke levering van het gekochte 
plaats op heden. (...).” Vanaf heden komen alle baten de koper ten goede en zijn de lasten voor zijn 
rekening 
5. Het risico van het gekochte is geheel voor rekening van koper met ingang van heden 
14. De kosten voor gas, elektriciteit en water zijn vanaf de datum van sleuteloverdracht voor 
rekening van koper”  

 
Het document van de sleuteloverdracht verwijst naar de koopovereenkomst van 4 juni 2015. In die 
koopovereenkomst is sprake van levering op 1 december 2015 of zoveel eerder of later als partijen tezamen 
nader overeenkomen. 

2.4 n / 26 juni 2015: Van 1 naar 2 kopers 

Na de sleuteloverdracht stuurt externe in de loop van de dag van 26 juni 2015 een e-mail35 aan de interne 
makelaar om door te geven dat hij het pand samen met de heer Camp wil kopen.  
“Hallo [interne makelaar], vanmorgen vergeten door te geven maar wil graag het pand Bolwaterstraat 31 op 
twee namen kopen [beide namen en gegevens]. Ga ervan uit dat dit geen probleem is, anders verneem ik 
het graag.” 
 
In de notulen van de Q4 stuurgroep van 20 juli 2015, 3 september 2015, 21 september 2015 en 22 oktober 
2015 is geen sprake meer van Bolwaterstraat 31, 23/23a of externe of de heer Camp. 
 
 
 

                                                        
32 Sleutelverklaring d.d. 26 juni 2015 
33 NB: de doorhalingen bij eerste en tweede lid corresponderen met het contract en betekenen dat er al verbouwd mag worden 
en duplicaten van sleutels gemaakt mogen worden. 
34 De doorhalingen in artikel 1 en 2 zijn conform de oorspronkelijke tekst. Externe heeft in het gesprek dat we met hem voerden 
aangegeven graag gebruik te maken van sleuteloverdracht en –verklaring omdat dan meteen gestart kan worden met 
verbouwen.   
35 E-mail externe aan interne makelaar d.d. 26 juni 2015 
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2.4 o / 30 juni 2015: omgevingsvergunning ingediend voor verbouwing en splitsing van het 
pand 

Op 30 juni 2015 dient externe de aanvraag36 voor een omgevingsvergunning in. In deze 
omgevingsvergunning is sprake van verbouwing van het pand, het splitsen in een bovenwoning en een 
winkel, het plaatsen van een dakkapel en aanpassen van de gevel.  
De totale geschatte kosten bedragen EUR 20.000, waarvan EUR 5.000 voor de dakkapel en EUR 4.000 
voor de kozijnen. 

2.4 p / Juli 2015: Aanvang verbouwing 

Kort na de sleuteloverdracht zijn externe en de heer Camp begonnen met de sloopwerkzaamheden en het 
water- en winddicht maken van het pand37. De werkzaamheden zijn aangevangen nadat de vergunningen 
waren aangevraagd. De vergunningen waren toen nog niet verleend. Hierover heeft volgens externe geen 
afstemming met gemeente Venlo plaatsgevonden.  

2.4 q / 4 juli 2015: Externe tekent koopovereenkomst Bolwaterstraat 31 

Externe tekent op 4 juli 2015 eenzijdig de koopovereenkomst38 voor Bolwaterstraat 31 voor EUR 27.500. De 
planning is om te leveren per 1 december 2015. In artikel 5 van de algemene voorwaarden onroerende 
zaken gemeente Venlo 2012 is vermeld dat de koper de onroerende zaak vooruitlopend op het verlijden van 
de notariële akte vervroegd in gebruik kan nemen, nadat het College van B&W hiertoe, op verzoek van de 
koper, schriftelijk toestemming hebben verleend, doch niet eerder dan nadat de koper de volledige koopprijs 
heeft voldaan. 

2.4 r / 15 juli 2015: Start bestemmingsplantoets 

Op 15 juli 2015 start de bestemmingsplantoets39. Hieruit blijken geen bijzonderheden met de splitsing in 
woonhuis en winkel en met betrekking tot de bestemming. Het pand valt onder de bestemming “gemengde 
doeleinden -1” met functieaanduiding “horeca”. 
Ook het aanbrengen van de dubbele deur in de achtergevel op de 1e verdieping is vergunningsvrij (op grond 
Bor bijlage II hoofdstuk 2 artikel 2 lid 7). Met betrekking tot de dakkapellen is wel een vergunning benodigd: 
“- de dakkapel aan de achterzijde is niet vergunningvrij (o.a. omdat deze even breed is als het dakvlak); 
- de dakkapel aan de voorzijde is niet vergunningvrij (o.a. omdat het in bijzonder welstandsgebied ligt).” 

2.4 s / 19 oktober 2015: Omgevingsvergunning van rechtswege toegekend 

De vergunning40 is op 19 oktober 2015 van rechtswege toegekend vanwege de overschrijding van de 
wettelijke termijn waarbinnen de aanvraag behandeld moet worden. B&W had uiterlijk 25 augustus 2015 een 
beslissing op de aanvraag moeten nemen, maar dat is niet gebeurd. Het belangrijkste vertragende punt in 
de procedure betrof de hoogte van de dakkapellen. Het systeem Squit XO laat zien dat dossiernummer 
                                                        
36 Aanvraagformulier 1869065 
37 Rapport omgevingsvergunningen Q4 EY 
38 OGVAS 2015-3821 
39 Toets bestemmingsplan d.d. 15 juli 2015 
40 Brief bij omgevingsvergunning 803031, d.d. 19 oktober 2015; huisnummerbesluit 
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803031 op 30 juni is gemaakt. Weigeringsgronden lagen op de welstandsnota en het advies van de 
commissie ruimtelijke kwaliteit. Welstandsnota, BAG, bouwbesluit (inhoudelijk) en advies brandveiligheid 
waren pas na de uiterlijke beslisdatum (van 25 augustus 2015) afgerond41. 
Uit het gemeenteblad: “Venlo, Bolwaterstraat 31, 31A, voor het splitsen van pand in een winkel en 
appartement, het veranderen van een gevel en het plaatsen van een dakkapel, van rechtswege ontstaan, 
verzonden op 20 oktober 2015 (803031)”. 
De berekende legekosten bedragen EUR 300 en zijn berekend over de kosten voor de dakkapel ad EUR 
5.000.  

2.4 t / 9 november 2015: Raadslid de heer Heuvelings wijst Externe op artikel 15 
Gemeentewet42 

Op 9 november 2015 heeft externe een koffieafspraak met  de heer Heuvelings, raadslid van de VVD in 
Venlo.  De heer Heuvelings verhuurt het pand boven de woning van externe en in die hoedanigheid kennen 
beiden elkaar. Tijdens dit gesprek komt ter sprake dat externe Bolwaterstraat 31 heeft gekocht.  De heer 
Heuvelings geeft aan dat een raadslid dat niet zomaar kan op grond van artikel 15 GemW en dat daar 
ontheffing voor nodig is.  
Externe en de heer Heuvelings hebben beiden de heer Camp na dit gesprek ingelicht. 
De heer Camp heeft hierna contact gezocht met de burgemeester en daarna met de juridisch controller van 
de gemeente Venlo en de kabinetsmedewerker van de provincie om de ontheffingsprocedure in gang te 
zetten. De heer Camp heeft verzocht om een gesprek met de burgemeester. Verder heeft hij geen contact 
gezocht, niet met griffier, en wellicht terloops met fractievoorzitter. Deze laatste heeft aangegeven pas in 
januari 2016 bewust te hebben vernomen van de ontheffing. 

2.4 u / 10 november 2015: Huurcontract winkelruimte getekend 

De huurster van het pand Bolwaterstraat 31, tekent de huurovereenkomst voor Bolwaterstraat 31, de 
winkelruimte beneden. De overeenkomst is afgesloten tussen de huurster en externe Interim Management. 
De huurprijs bedraagt EUR 350 per maand, ingaande per 1 december 2015. 

2.4 v / 12 november 2015: Gesprek van de heer Camp met burgemeester 

Op 12 november 2015 hebben de burgemeester van Venlo en zijn kabinetschef op verzoek van de heer 
Camp een gesprek met hem over zijn rol in Q4. De heer Camp heeft besproken wat hij in de wijk doet en dat 
een ontheffing aangevraagd moet worden.  

2.4 w / 12 november 2015: BIBOB-toets intern in werking gezet 

Op 12 november 2015 zet de projectleider afdeling Ruimte en Economie spoed op de, reeds lopende, 
BIBOB-procedure (interne toets) in de organisatie4344. “(…) Graag de BIBOB-procedure zo snel mogelijk in 
gang zetten zodat we hier zo snel mogelijk duidelijkheid over hebben (…)” 
                                                        
41 Rapport Q4 omgevingsvergunningen EY 
42 Dit moment betreft ook het begin van de ontheffingsprocedure. Zie voor de ontheffingsprocedure paragraaf 2.5. 
43 Wet Bevordering Integriteits-Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB). Het doel van deze wet is het toetsen van 
integriteit van houders en aanvragers van vergunningen en subsidies met het oog op voorkomen van criminele activiteiten bij 
overheidsopdrachten. 
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De aanvraagformulieren voor de BIBOB dateren van 3 november 2015 (externe) en 11 november 2015 (de 
heer Camp). De formulieren waren eerder al verzonden aan externe en de heer Camp in het kader van de 
BIBOB-toets voor kopers in Q4. De BIBOB-toets werd tot juni 2015 niet uitgevoerd bij vastgoedtransacties in 
Q4. In de Q4 stuurgroep kwam BIBOB voor het eerst ter sprake in de notulen van 15 juni 2015. In de 
notulen van 20 juli 2015 staat het vervolg vermeld: 
 

- “Collegevoorstel toepassen Wet Bibob in Q4:  
De wethouder laat weten het een prima voorstel te vinden. Dit voorstel voorziet in het 
toepassen van de wet voor de verkooptransacties van vastgoed binnen het gebied Q4. Het 
college heeft vorige week ook nog opdracht gegeven voor het opstellen van een voorstel voor 
het toepassen van deze wet voor de gehele gemeente. Dit voorstel loopt hier dus op vooruit.”  

 
Ook voor externe, die al eerder panden via de gemeente had aangeschaft, betekent dit dat de BIBOB-toets 
nog uitgevoerd moest worden. 
De BIBOB-toets voorziet conform de handreiking van Justis in een analyse van de bedrijfsstructuur, een 
financiële toets, toets van betrokkenen, goed huisvaderschap (toets/navraag bij politie en justitie en 
screening op belastingplicht en BsGW (belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen), en bouw en 
vergunning activiteiten en calamiteiten) en vastgoed.  

2.4 x / 25 november 2015: Geen bijzonderheden interne toets BIBOB 

Op 19 november stuurt de projectleider Ruimte en Economie nog een herinnering aan de coördinator 
bouwen. “Kun je (…) op hele korte termijn de gevraagde gegevens doorsturen? Dit dossier ligt bestuurlijk 
namelijk nogal onder een vergrootglas (verkoop aan een raadslid) dus ik wil dit met spoed afgehandeld 
hebben voordat we weer vervelende vragen gaan krijgen. Ik hoop dat je (…) vandaag of morgen de 
gegevens kunt verstrekken” 
Op 25 november 2015 zijn alle onderzoeken in het kader van BIBOB afgerond en blijken geen bezwaren 
tegen de verkoop aan externe en de heer Camp. De conclusie van de eerste screening BIBOB-toets45 luidt 
“Er zijn op voorhand geen indicaties bij het team vastgoed, dat er bezwaren op grond van de wet BIBOB 
aanwezig zijn.” Dit betekent dat de interne procedure is afgesloten. De uitkomsten gaven geen aanleiding 
voor nader onderzoek. 

2.4 y / 25 november 2015: Collegevoorstel verkoop Bolwaterstraat 31 in concept gereed 

Op 25 november 2015 heeft de intern makelaar het concept collegevoorstel naar de juridisch adviseurs van 
de gemeente verstuurd46. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
44 E-mail [projectleider afdeling Ruimte en Economie] 
45 OGVAS 2015-006 
46 E-mail interne makelaar 
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2.4 z / 26 november 2015: Q4 stuurgroep bespreekt voortgang en vermeldt 
bruikleenovereenkomst 

In de Q4 stuurgroep47 is het nieuwe collegevoorstel genoemd. Uit de notulen van dit overleg van 26 
november 2016 blijkt tevens dat gesproken is over een afgesloten bruikleenovereenkomst voor de nieuwe 
eigenaar om de tijd te overbruggen totdat de levering van het pand is gepasseerd. 

“Voor de verkoop van Bolwaterstraat 31 aan externe en de heer Camp wordt een nieuw 
collegevoorstel voorbereid. De Bibobtoets is reeds afgerond, hierin zijn geen onverwachte zaken 
aan het licht gekomen. Na het collegebesluit dient GS ook haar akkoord te geven op deze verkoop. 
[Juridisch controller] heeft de contacten met de provincie hierover. Omdat de verkooptransactie in 
eerste instantie 1 december as. zou zijn afgerond hebben de nieuwe eigenaren al een 
huurovereenkomst op dit pand afgesloten met de nieuwe bewoonster. Echter omdat het nu allemaal 
wat langer gaat duren heeft  gemeente met deze huurster een bruikleenovereenkomst afgesloten.” 

2.4 aa / 26 november 2015: Q4 stuurgroep bespreekt illegale dakkapel Bergstraat 18 
In de Q4 stuurgroep is vermeld dat Bergstraat 18 een illegale dakkapel heeft. 

- “Pand Bergstraat 18 (illegaal gebouwde dakkapel aan de voorzijde) is in de commissie CRK 
behandeld. De commissie heeft zeer strikt de regels rondom dakkapellen gehandhaafd. Externe 
(eigenaar pand) gaat met [stedenbouwkundige van de gemeente] bekijken welke 
stedenbouwkundige oplossingen er zijn.“ 

De heer Camp is op de hoogte van deze discussie tussen de gemeente en externe en adviseert externe hoe 
hij daarmee om moet gaan48. 

2.4 bb / 1 december 2015: Ingang bruikleenovereenkomst 

Per 1 december begint met terugwerkende kracht de periode voor de bruikleenovereenkomst. De 
overeenkomst is door de gemeente en bewoner getekend per 7 december 2015.  

2.4 cc / 1 december 2015: Ingang huurcontract49 winkelruimte 

Per 1 december begint de huur voor de winkelruimte; het contract is getekend per 10 november 2015. 
Volgens het rapport Q450 is het pand vanaf deze datum ook door kopers doorverhuurd volgens de 
gemeentelijke basisadministratie (GBA). Volgens de gegevens van Company info51 naar de stand van 23 
juni 2016 is op het adres Bolwaterstraat 31 te Venlo vanaf 1 december 2015 een eenmanszaak gevestigd52. 
Externe heeft de huur ad EUR 350 per maand vanaf 1 december in rekening gebracht. Ook is per 1 
december de meterstand opgenomen en draagt huurster zelf de lasten voor gas, elektriciteit en water.  

                                                        
47 Notulen stuurgroep Q4 26 november 2015 
48 Bron: interview Camp. Hij heeft geadviseerd duidelijk te maken dat je een volwaardige woonruimte maakt op de tweede 
verdieping. Ook heeft hij geadviseerd om het te vergelijken met de buren, die hebben het ook. Dat bleek echter ook clandestien. 
Vervolgens het advies dat college kan overrulen: liever niet terugbrengen in oude staat. En anders afwachten en evt 
dwangsomprocedure etc. Uiteindelijk is een creatieve oplossing gevonden dankzij een architect. 
49 Eerste huurcontract winkelruimte externe-huurster 
50 Verkorte naam gebruikt voor “Rapport onderzoek gemeente Venlo in relatie tot Q4” 
51 Website inzake bedrijfsinformatie, www.companyinfo.nl 
52 Rapport vastgoedtransacties Q4 
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2.4 dd / 7 december 2015: Bruikleenovereenkomst53 getekend. 

Het juridische eigendom van Bolwaterstraat 31 is per 1 december nog niet overgedragen op externe en de 
heer Camp. Vanuit de afspraken uit de verkoopovereenkomst is door externe vanaf het moment van de 
sleuteloverdracht uitgegaan van een juridische overdracht per 1 december, zo ook de bewoning en huur van 
het pand. De huurster huurt op dat moment haar appartement bij externe in de Jodenstraat. De huur voor 
haar bedrijfspand heeft ze opgezegd om per 1 december te werken vanuit de Bolwaterstraat 31. 
Bij inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel moest een huurovereenkomst 
aanwezig zijn tussen de eigenaar van het pand en het bedrijf, iets wat externe en de heer Camp op 1 
december nog niet konden overleggen. Vanuit de gemeente is de stelling geweest dat huurster niet de dupe 
mag zijn van procedurele vertraging. De oplossing is gevonden in een bruikleenovereenkomst, zoals die in 
Q4 vaker is afgesloten. De gemeente geeft hierin in afwachting van verdere ontwikkeling van de wijk Q4 het 
leegstaande pand om niet in bruikleen, om daar tijdelijk verblijf in te houden. Verdere bijzonderheden zijn:  

- Het is de bruiklener niet toegestaan het pand aan derden in gebruik te geven of te verhuren.  
- Veranderingen aan het pand mogen alleen na toestemming van de eigenaar worden aangebracht. 
- De bruiklener meldt zich niet als klant/gebruiker aan bij een energiebedrijf en het waterbedrijf. Alle 

normale lasten (waterschap, ophalen huisvuil e.d.) zijn voor rekening van de bruiklener. 
De bruikleenovereenkomst is gesloten tussen de gemeente en de huurster. Er is sprake van gebruik als 
schoonheidssalon.  

2.4 ee / 15 december 2015: nieuw collegebesluit verkoop Bolwaterstraat 31 

Het college besluit over het voorstel54 tot verkoop Bolwaterstraat 31 aan externe en de heer Camp voor een 
waarde van EUR 27.500. Tevens besluit college om het vorige voorstel (15-4169 d.d. 23 juni 2015) in te 
trekken. In de toelichting is opgenomen dat college bij de verkoop van panden uit Q4 wil voorkomen dat ze 
in verkeerde handen vallen. Daarom is een BIBOB-toets uitgevoerd en bevat de verkoopovereenkomst een 
renovatieverplichting en anti-speculatiebeding.  
Tevens is opgemerkt dat dit besluit nodig is voor het indienen van het ontheffingsverzoek door de heer 
Camp bij de provincie.  

2.4 ff / 17 december 2015: Huurcontract bovenwoning getekend 

De huurster van de winkelruimte en haar partner tekenen de huurovereenkomst voor Bolwaterstraat 31a, 
zijnde de woonruimte boven. De overeenkomst is afgesloten tussen huurders en externe Interim 
Management. De huurprijs bedraagt EUR 650 per maand, ingaande per 1 december 2015. 

2.4 gg / 18 december 2015: verzoek tot ontheffing van betrokkene naar provincie 

Met het collegebesluit van 15 december is de documentatie rond om het ontheffingsverzoek in te dienen. De 
heer Camp doet dit per e-mail55 op 18 december 2015. 
 

                                                        
53 Bruikleenovereenkomst OGVAS/2015/7283 Gemeente Venlo - huurster 
54 Collegevoorstel 15-7670 
55 E-mail heer Camp aan provincie d.d. 18 december 2015 



 

 Rapport / Onderzoek naar handelen van raadslid  19 

2.4 hh / 18 december 2015 -19 januari 2016: toetsing ontheffingsverzoek 

De provincie toetst de ontheffing aan het ‘beleidskader ontheffing verboden handelingen provincie Limburg’ 
Het raadslid moet zelf indienen, voorzien van aantal documenten (verkoopovereenkomst, collegebesluit, 
taxatierapport). In de begeleidende tekst is het volgende van belang: “In de gevallen waarin het verbod, als 
bedoeld in artikel 15, eerste lid, van toepassing is, wordt goede trouw verondersteld.” De bedoeling van de 
regeling is om inbreuk op de gemeentelijke integriteit te voorkomen en de ontheffing creëert ruimte voor 
privaatrechtelijke transacties tussen gemeente en raadsleden, daar waar niet gevreesd wordt voor inbreuk 
op de gemeentelijke integriteit, 
De provincie heeft vastgesteld dat er een besluit is genomen door het gemeentebestuur, dat daar de 
opschortende bepaling voor ontheffing in is opgenomen, dat de waarde van het pand is vastgesteld door 
een onafhankelijke taxateur, de verkoopwaarde boven die waarde ligt, en er naar mededeling geen andere 
gegadigden voor het pand waren. 

2.4 ii / 19 januari 2016: ontheffing gereed 

De ontheffing56 van de provincie met dagtekening 19 januari 2016 is 22 januari 2016 verzonden naar de 
gemeente en de heer Camp. 

2.4 jj / 28 januari 2016: Opmerking inzake Externe in de stuurgroep Q4 
Met wethouder Teeuwen is gesproken over de werkwijze van Externe: 

- “Punt 6.1 Rond externe is het stil. Hij blijkt vaak zonder geldige vergunning te werken. Een 
gesprek met hem is gewenst, [projectleider] zal dit beleggen. Wethouder Teeuwen geeft 
aan indien nodig met hem in gesprek te willen gaan. In eerste instantie kan dit ambtelijk 
worden opgepakt.” 

2.4 kk / 29 januari 2016: Ondertekening verkoopovereenkomst57 Bolwaterstraat 31 

Op 29 januari 2016 tekenen Gemeente Venlo, externe en de heer Camp de verkoopovereenkomst58 voor 
Bolwaterstraat 31. Ten opzichte van de verkoopovereenkomst die eerder met externe was opgesteld zijn de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

- De heer Camp is opgenomen in het contract als medekoper. 
- De verkoopovereenkomst wordt afgesloten met inachtneming van de verkregen ontheffing op grond 

van artikel 15 lid 2 GemW. 
- Risico voor aanwezigheid asbest ligt bij de koper. 
- Paragrafen inzake BIBOB en goed huisvaderschap zijn opgenomen. 
- Het artikel met betrekking tot niet van toepassing zijn verplichte zelfbewoning is niet meer 

opgenomen59.  
-  

                                                        
56 Ontheffing provincie 
57 Verkoopovereenkomst OGVAS/ 2015-7385 + renovatieplan 
58 Verkoopovereenkomst OGVAS/ 2015-7385 + renovatieplan 
59 Zelfbewoning moet volgens de algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken van de gemeente Venlo 2012 expliciet 
benoemd worden in een contract, dus het niet van toepassing verklaren niet nodig. 
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2.4 ll / 25 februari 2016: Juridische overdracht, levering aan de heer Camp en externe 
Op 25 februari 2016 vindt de juridische overdracht60 van het pand plaats.  

2.4 mm / 25 februari 2016: Gemeente Venlo zegt bruikleenovereenkomst op 

Op 25 februari 2016, dezelfde datum als de levering van het pand aan de heer Camp en externe zegt de 
gemeente Venlo de bruikleenovereenkomst per brief op aan huurster.  

2.4 nn / 1 maart 2016: Nieuwe huurovereenkomsten de heer Camp en Externe met huurster 

Op 1 maart 2016 tekenen de heer Camp en externe gezamenlijk huurovereenkomsten61 voor de 
winkelruimte en bovenwoning met huurster. De huurovereenkomsten gelden met terugwerkende kracht 
vanaf 1 december 2015.  

2.5 / Ontheffingsprocedure 

2.5 a / 9 november 2015: De heer Heuvelings wijst externe op artikel 15 Gemeentewet 

 
Op 9 november 2015 heeft externe een koffieafspraak met  de heer Heuvelings, raadslid van de VVD in 
Venlo. De heer Heuvelings verhuurt het pand boven de woning van externe en in die hoedanigheid kennen 
beiden elkaar. Tijdens dit gesprek komt ter sprake dat externe Bolwaterstraat 31 heeft gekocht. De heer 
Heuvelings geeft aan dat een raadslid dat niet zomaar kan op grond van artikel 15 GemW en daar ontheffing 
voor nodig is.  
Externe en de heer Heuvelingsgeven beiden aan de heer Camp na dit gesprek te hebben ingelicht. 
De heer Camp heeft hierna contact gezocht met de burgemeester en de juridisch controller van de 
gemeente Venlo om de ontheffingsprocedure in gang te zetten. 

2.5 b / 10 november 2015: De heer Camp neemt contact op met de provincie 
 
“Geachte [medewerker Kabinetszaken], 
 
Naar aanleiding van ons telefoongesprek van vanmiddag over een aanvraag van ontheffing van 
verboden handelingen conform Provinciaal Blad 2014-085, heeft u mij gemeld dat ik een aanvraag per 
bief aan het College van GS moest richten, per adres uw mailadres ([e-mailadres]). De aanvraag 
moest worden voorzien van kopie koopacte, taxatierapport en B&W besluit. 
 
Tevens heeft u mijn adresgegevens gevraagd, deze ziet u hieronder. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martin Camp” 

                                                        
60 Akte van levering Bolwaterstraat 31 2015.0468.01/MP 
61 Huurovereenkomsten betrokkene/externe met huurster d.d. 1 maart 2016 
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2.5 c / 12 november 2015: Gesprek van de heer Camp met burgemeester 

Op 12 november 2015 hebben de burgemeester van Venlo en zijn kabinetschef op verzoek van de heer 
Camp een gesprek met hem over zijn rol in Q4. De heer Camp heeft besproken wat hij in de wijk doet en dat 
een ontheffing aangevraagd moet worden.  

2.5 d / 13 november 2015: Reactie provincie aan heer Camp op zijn e-mail 

De senior adviseur bestuurlijke zaken van het Kabinet van de Commissaris van de Koning (vanaf hier 
medewerker Kabinetszaken van de provincie) adviseert de heer Camp om ook een kopie koopakte, 
taxatierapport en B&W besluit in te voegen om de eventuele aanvraag in te dienen.  

2.5 e / 26 november 2015: Vraag aan provincie over collegebesluit 

De juridisch controller (die tevens integriteitszaken uitvoert, maar niet formeel integriteitscoördinator is) van 
de gemeente Venlo verifieert bij de medewerker Kabinetszaken van de provincie of het collegebesluit aan 
de vereisten voldoet voor de aanvraag tot ontheffing. 

2.5 f / 3 december 2015: Reactie medewerker Kabinetszaken van de provincie 

De medewerker Kabinetszaken van de provincie reageert op het verzoek van de juridisch controller van 
Venlo. Deze reageert op 4 december met de opmerking dat ze het proces in gang zet en er naar 
verwachting 15 december door het college een besluit zal worden genomen. 

2.5 g / 3 december 2015: IF zet verzoek uit in organisatie 

De juridisch controller van de gemeente Venlo zet op 3 december de mail van de provincie door aan de 
interne makelaar om het collegebesluit gereed te maken. Verwachting is dat als alles gereed is, er 6 weken 
voor de ontheffing nodig is en dan koopakte getekend kan worden en dan passeren.  

2.5 h / 6 december 2015: Adviesverzoek van de heer Camp over aanvraag 

De heer Camp vraagt de juridisch controller van de gemeente Venlo om advies bij opstellen aanvraag. In 
deze e-mail verwijst hij naar een telefonisch gesprek van een week eerder over de afhandeling van de 
koopovereenkomst.  

2.5 i / 7 december 2015: bruikleenovereenkomst62 afgesloten 

Op 7 december 2015 sluit de gemeente een bruikleenovereenkomst met de beoogde huurder van 
Bolwaterstraat 31/31a.  
 
 
 
 

                                                        
62 zie ook 2.4 dd: “7 december 2015: Bruikleenovereenkomst getekend” 
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2.5 j / 15 december 2015: nieuw collegebesluit en verkoopovereenkomst met vermelding 
ontheffing 

Op 15 december 2015 besluit het college over de verkoopovereenkomst inzake Bolwaterstraat 31 aan 
externe en de heer Camp. Dit collegebesluit is, zoals gezegd, noodzakelijk voor het indienen van het 
ontheffingsverzoek. 

2.5 k / 18 december 2015: Verzoek tot ontheffing de heer Camp naar provincie 

Op 15 december 2015 ligt er een nieuw collegebesluit met de verkoop van Bolwaterstraat 31 aan externe en 
de heer Camp. Naast de kopie koopakte en het taxatierapport is dit de laatste bijlage die de heer Camp mee 
moet zenden voor het verzoek tot ontheffing.  
“Geachte [medewerker Kabinetszaken van de provincie], 
 
Zoals eerder telefonisch afgesproken stuur ik u de door u aangegeven benodigde bescheiden voor de 
aanvraag ontheffing verboden handelingen. 
 
Het betreft het volgende: 
Brief aan het College van GS voor ontheffing 
Collegebesluit tot verkoop pand Bolwaterstraat 31 
Koopovereenkomst pand Bolwaterstraat 31 
Waardebepaling (taxatie) pand Bolwaterstraat 31 
Kopie paspoort M.H. Camp 
Graag verzoek ik tot een vlotte afhandeling van zaken, zodat het passeren van de akte doorgang kan 
vinden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Martin Camp” 

2.5 l / 18 december 2015 - 19 januari 2016 toetsing ontheffing 

De provincie toetst de ontheffing aan het ‘beleidskader ontheffing verboden handelingen provincie Limburg’ 
Het raadslid moet zelf indienen, voorzien van aantal documenten (verkoopovereenkomst, collegebesluit, 
taxatierapport). In de begeleidende tekst is het volgende van belang: “In de gevallen waarin het verbod, als 
bedoeld in artikel 15, eerste lid, van toepassing is, wordt goede trouw verondersteld.” De bedoeling van de 
regeling is om inbreuk op de gemeentelijke integriteit te voorkomen en de ontheffing creëert ruimte voor 
privaatrechtelijke transacties tussen gemeente en raadsleden, daar waar niet gevreesd wordt voor inbreuk 
op de gemeentelijke integriteit, 
De provincie heeft vastgesteld dat er een besluit is genomen door het gemeentebestuur, dat daar de 
opschortende bepaling voor ontheffing in is opgenomen, dat de waarde van het pand is vastgesteld door 
een onafhankelijke taxateur, de verkoopwaarde boven die waarde ligt, en er naar mededeling geen andere 
gegadigden voor het pand waren. 
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2.5 m / 19 januari 2016: ontheffing gereed 

De ontheffing63 van de provincie met dagtekening 19 januari 2016 is 22 januari 2016 verzonden naar de 
gemeente en de heer Camp. In de ontheffing wordt bij de prijs van EUR 27.500 aangehaald dat het pand in 
de wijk Q4 ligt, dat er een renovatieverplichting op het pand rust, dat er een taxatierapport ten grondslag ligt 
aan de waardering en dat er geen andere gegadigden waren voor het pand.  

2.6 / Na verkoop en ontheffing 

2.6 a / Begin 2016: Meldingen inzake relatie gemeente Venlo in relatie tot Q4 

Begin 201664 komen bij het college van B&W een tweetal meldingen binnen die signaal vormen voor 
mogelijke onregelmatigheden in relatie tot de herontwikkeling van wijk Q4. 

2.6 b / 17 maart 2016: Onderzoek EY naar gemeente Venlo in relatie tot Q4 
Op 17 maart 201665 geven B&W opdracht aan EY voor onderzoek naar de gemeente Venlo in relatie tot Q4.  

2.6 c / 25 mei 2016: Motie VVD inzake ‘pilot freezone Q4’ ingetrokken 

Op 25 mei 2016 heeft de VVD een motie ingetrokken met betrekking tot het starten van een pilot freezone in 
Q466. 

2.6 d / 2 augustus 2016: vragen ex art 44 door de heer Camp inzake Q4 

De heer Camp stelt op 2 augustus 2016 schriftelijke vragen over Q467.  

2.6 e / 26 augustus 2016: datum rapportages Q4 
Op 26 augustus 2016 zijn de rapportages voor Q4 van EY gereed. 

2.6 f / 3 september 2016: Dagblad De Limburger plaatst artikel over de heer Camp en zijn 
woning vooruitlopend op het rapport Q4 

Op 3 september 2016 plaatst Dagblad De Limburger een artikel over de heer Camp naar aanleiding van een 
informerend gesprek dat een journalist met hem aanging. Het artikel beschrijft de geschiedenis van de 
aanschaf van Bolwaterstraat 31 en de daaraan gerelateerde ontheffing. 
 
 

                                                        
63 Ontheffing provincie 
64 Rapport vastgoedtransacties EY 
65 Rapport vastgoedtransacties EY 
66 Zie duiding “woordvoering” voor inhoud van de motie 
67 Vragen de heer Camp ex art 44 d.d. 2 augustus 2016. Zie duiding “woordvoering” voor inhoud van deze vragen. 
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2.6 g / 14 september 2016: Gemeenteraad geïnformeerd over onderzoek EY naar projecten 
Q4. 

Op 14 september 2016 presenteert EY de resultaten van het onderzoek naar de gemeente Venlo in relatie 
tot Q4. EY heeft een feitenrelaas opgesteld en het college van B&W heeft hierop conclusies en een 
actieplan geformuleerd. 

2.6 h / 16 september 2016: Besluit onderzoek integriteit de heer Camp 

In het rapport komen feiten naar boven waarover vragen te stellen zijn met betrekking tot het handelen van 
de heer Camp als raadslid. De heer Camp en de burgemeester besluiten tot een integriteitsonderzoek. 
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3 Duiding 
3.1 / Inleiding 
In dit hoofdstuk duiden we de feiten. Dat doen we vanuit een viertal invalshoeken, te weten: 
/ De wijk Q4 
/ Integriteit/ kaders 
/ Raadslid Camp 
/ Bestuur en organisatie 
Het gaat dan om het schetsen van de context bij de feiten. Wat is de betekenis van wijk Q4 voor de feiten? 
Welke (integriteit)kaders zijn relevant en waren in de gemeente aanwezig en hoe verhouden de feiten zich 
tot deze kaders? Hoe typeren zich persoon en gemeentelijke organisatie en hoe is het integriteitsbewustzijn 
van beide?  

3.2 / De wijk Q4 

3.2 a / Van verpauperde wijk naar opgeschoonde wijk 

De feiten spelen zich af binnen de context van de wijk Q4. Deze middeleeuwse wijk die oorspronkelijk het 4e 
quartier of ‘het schriksel’ genoemd werd, ligt in de binnenstad van Venlo. De wijk heeft zich door de eeuwen 
heen voornamelijk als woonwijk ontwikkeld. Sinds de jaren 70 is de wijk verpauperd en er was sprake van 
grote overlast, onder andere veroorzaakt door drugstoerisme en drugshandel. Rond de eeuwwisseling werd 
de wijk beschouwd als vrijstaat, waar inwoners van Venlo zich niet meer prettig voelden. Er lag een grote 
opgave voor wat betreft de leefbaarheid en veiligheid. Het gemeentebestuur heeft in 2001 daarom het 
programma Hektor gestart. Dit programma kende drie sporen: 
1 verplaatsen van de coffeeshops uit Q4  
2 voeren van een adequaat handhavingsbeleid 
3 vastgoedtraject (wat nu nog Q4 heet) wat neerkwam op het aankopen van vastgoed en herontwikkelen. 

Dit betekende slopen en nieuwbouwen, zodat de wijk weer een volwaardig onderdeel van de stad zou 
worden. 

De coffeeshops zijn verplaatst, met uitzondering van één beheersbare coffeeshop. In de wijk werd streng 
gehandhaafd (panden direct sluiten, groot straatteam en rechercheurs aanwezig) en snel ingegrepen. Deze 
beide sporen van het programma zijn beëindigd rond 2009/2010. Voor het derde spoor is de gemeente de 
benodigde grond- en pandposities gaan verwerven. Daar lag een stedenbouwkundig plan en een 
wijkontwikkelingsplan aan ten grondslag, waarin voorzien werd in nieuwbouw. De gemeente heeft panden 
van particulieren verworven met het doel te slopen en herontwikkelen, zodat er zich nieuwe bewoners 
zouden vestigen.  
Vanuit het programma zijn 85 panden aangekocht; de plannen voor herontwikkeling werden door de 
gemeente samen met woningcorporaties uitgewerkt. Als gevolg van de economische crisis liep de 
herontwikkeling minder hard dan gehoopt. In 2010 is daarom een aangepast programma vastgesteld, waarin 
werd besloten een aantal panden niet meer strategisch aan te houden. Deze panden zouden op de markt 
worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevonden, met dien verstande dat ervoor gezorgd moest 
worden dat er niet opnieuw druggerelateerde gebruikers in kwamen. De individuele panden zouden verkocht 
worden en de panden die een samenhangend blok vormden zouden worden aangehouden om te 
ontwikkelen. De eerste categorie woningen, bestaande uit 51 stuks, is op de markt gebracht. De 
projectmanagers gaven opdracht aan team vastgoed om de aangewezen panden te verkopen. 
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Op het moment dat de lijst van woningen was opgemaakt hadden zich al diverse belangstellenden 
aangemeld. Deze potentiele kopers waren op de hoogte dat op basis van het besluit dat de panden verkocht 
zouden worden. Er is besloten om de panden te verkopen aan deze mensen. De gemeente besloot om niet 
af te wachten, maar het gesprek aan te gaan op basis van een onafhankelijke taxatie. De gemeente koos 
hier voor een resultaatgerichte en doortastende aanpak. 
In deze wijk heeft externe als eerste een pand van de gemeente gekocht (Valuasstraat 30) en gerenoveerd. 
Hij heeft anderen geënthousiasmeerd om in de wijk te investeren, mede om de omgeving van de panden 
waarin hij investeerde te versterken. De wijk heeft potentieel in zijn omgeving, Q4 ligt ingeklemd tussen een 
aantal goede wijken in Venlo.  
Gesprekspartners geven aan trots te zijn op de wijze waarop het project is aangepakt en waarin het reeds 
heeft geresulteerd. Dat wat de gemeenteraad destijds beoogde wordt middels het project Q4 gerealiseerd. 
De wijk wordt veiliger en mensen willen er weer wonen. Vanuit het idee dat Q4 weer een prettige buurt 
betreft kan de beprijzing van woningen bij sommigen soms als laag overkomen. Bij het beoordelen van de 
feiten is het daarom belangrijk om het moment van investeren te relateren aan de staat van de wijk op dat 
moment. De woningen zijn indertijd door onafhankelijke taxateurs beoordeeld op basis van de staat van het 
pand en vanuit de aantrekkelijkheid van de wijk. In de woningen was bovendien een renovatieverplichting 
opgenomen. De woningen waren bij het begin van het project in een erbarmelijke staat en lagen in een wijk 
waar destijds weinig mensen in wilden investeren. Men is van mening dat mensen hun nek hebben moeten 
uitsteken om de wijk mooier te maken. 

3.2 b / De rol en werkwijze van de gemeente in Q4 

Hierboven is beschreven dat de gemeente voor de wijk Q4 een actieve en resultaatgerichte benadering 
heeft gekozen, een aanpak die vanuit het doel beschouwd succesvol is gebleken. Deze aanpak kent echter 
wel risico’s en valkuilen. Vanuit de ambtelijke organisatie en van buiten zijn meldingen ontvangen met 
betrekking tot mogelijke misstanden in relatie tot Q4. EY heeft in 2016 op verzoek van het college van 
burgemeester en wethouders (B&W) onderzoek gedaan naar deze mogelijke misstanden en hierover in 
september 2016 gerapporteerd.  
 
Uit dit rapport, heeft B&W 26 leer- en evaluatiepunten afgeleid. B&W heeft dit ook als begeleidend schrijven 
bij de rapporten aan de raad meegezonden en verwerkt in een plan met 10 actiepunten. De algemene 
bevinding van B&W is ook stevig te noemen: 

“Op basis van het feitenrelaas zoals we dat nu kennen kan geconcludeerd worden dat ten aanzien van 
de onderzochte vastgoedtransacties, omgevingsvergunningen en aanbestedingen geen sprake is 
geweest van welbewust handelen ter bevoordeling van specifieke partijen/personen.  
Op basis van het feitenrelaas zoals we dat nu kennen kan geconcludeerd worden dat er vanuit de 
gemeentelijke organisatie onzorgvuldigheden hebben plaatsgevonden en op onderdelen sprake is 
van naïviteit of on-professionaliteit. De bevindingen geven ons leer- en evaluatiepunten om serieus 
op te pakken. Deze punten worden getoetst aan en meegenomen in de reeds in gang gezette 
doorontwikkeling van de organisatie. Daarnaast heeft de organisatie naar aanleiding van voorliggende 
feitenrelaas inmiddels een specifiek plan van aanpak opgesteld en is men gestart met het uitvoeren 
hiervan.  

B&W neemt de conclusies serieus en gaat ermee aan de slag. Voor de voorliggende casuïstiek is 
bovengenoemde evenwel een belangrijke context waarmee rekening dient te worden gehouden bij de 
beoordeling van de feiten. 
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Ook in voorliggende casuïstiek was sprake van onzorgvuldigheid en slordigheden. De bevindingen van EY 
en de leer- en evaluatiepunten die het college van B&W hieruit trekt, zijn derhalve ook van toepassing op de 
voorliggende casuïstiek. De afhandeling van de omgevingsvergunning ging, ondanks een tijdig negatief 
advies van welstand met betrekking tot de dakkapellen, over de uiterste datum heen, waardoor de 
vergunning van rechtswege is toegekend. Ook vonden de verbouwingen waarvoor een vergunning was 
aangevraagd (dakkapel, kozijn) al plaats voordat een vergunning was verstrekt. Los van de 
verantwoordelijkheid van degenen die opdracht geeft tot de verbouwing, ligt hier ook een 
verantwoordelijkheid van de gemeente als handhaver tijdens de vergunningsprocedure.  
 
Openbaar aanbieden van de woningen 
Over de wijze waarop het pand Bolwaterstraat 31 voor belangstellenden is aangeboden bestaan verschillen 
van inzicht. Het pand maakte deel uit van de 51 woningen die via het besluit over de planoptimalisatie door 
de gemeenteraad in 2010 zijn aangewezen voor verkoop. In januari 2015 zijn de woningen aangeboden aan 
de bewoners van de 51 panden (60 adressen). Bij de brief was een bijlage beschikbaar waarop alle 
beschikbare panden zichtbaar waren. Dit overzicht was dus bij een groot deel van de wijk bekend.  
Voor Bolwaterstraat 23/23a is een advertentie via de website beschikbaar geweest vanaf 11 juni 2015. De 
verkoop is enkele weken ervoor aangekondigd geweest via KRAG.Nu. In diezelfde periode zijn er billboards 
geweest in de wijk, waarop algemeen werd aangekondigd dat er vastgoed via de gemeente te koop was, 
met verwijzing naar de vastgoedpagina van de gemeente.  
Bolwaterstraat 31 is niet eerder openbaar aangeboden, maar via rechtstreekse onderhandeling met de 
ambtenaren verkocht. De gemeente vond het nodig om in deze fase voorzichtig te zijn met actief openbaar 
aanbieden, in verband met de wens om controle te houden over wie er uiteindelijk in zou komen. Dit met het 
oog op het doel van verbetering van de veiligheid van de wijk. Vanuit het oogpunt van mogelijke 
bevoordeling van het raadslid is het belangrijk om op te merken dat de verkoop van Bolwaterstraat 31 eerst 
aan externe heeft plaatsgevonden en de heer Camp pas later in beeld kwam. 

3.3 / Bestuurlijke integriteitskaders 

3.3 a / Algemeen 

In dit rapport staat het handelen van de heer Camp als raadslid centraal, daar waar het gaat om integer 
handelen als raadslid. In dit hoofdstuk schetsen we relevante kaders voor integer handelen van een raadslid 
in Venlo.  

3.3 b / Aandacht in de gemeenteraad; historie van trainingen en sessies 

In de gemeente Venlo zijn verschillende kaders voor bestuurlijke integriteit aanwezig. In iedere periode sinds 
2006 is aandacht besteed aan integriteit met de raad. In 2005/2006 is de toenmalig burgemeester (de heer 
Bruls) aandacht aan integriteit gaan besteden. Deze aandacht is zowel voor de bestuurlijke als ambtelijke 
organisatie geweest. De heer Van den Heuvel (hoogleraar beleidswetenschap VU, gespecialiseerd in ethiek 
in beleid en bestuur, bestuurlijke en ambtelijke integriteit) heeft de organisatie en raad doorgelicht en de 
bevindingen van deze nulmeting neergelegd in een rapport68. De heer Van den Heuvel heeft destijds 
workshops gegeven en een bewustwordings- en implementatietraject begeleidt, waaronder een apart traject 
voor de griffie.   

                                                        
68 “Niet bij plannen alleen, Het integriteitsbeleid van de gemeente Venlo doorgelicht”, Van den Heuvel, 2007 



 

 Rapport / Onderzoek naar handelen van raadslid  28 

 
Ook na 2007 is geïnvesteerd in de integriteit van de gemeenteraad. Met de verkiezingen verliest iedere raad 
kennis waar voorheen in is geïnvesteerd. Dat geldt ook voor de basiskennis en het bewustzijn van 
bestuurlijke integriteit. In Venlo is daarom na de verkiezingen in 2010 op verzoek van de griffie door een 
externe partij een workshop verzorgd. In die raadsperiode zijn er geen aanvullende activiteiten geweest voor 
de gehele raad. 
In huidige raadsperiode (vanaf 2014) is, naast de grotere bewustwording wat betreft integriteit bij het 
onderzoek naar geloofsbrieven van aankomende wethouders en het belang van een risicoanalyse voor de 
nieuwe wethouders, wederom een integriteitsbewustwordingstraject gestart dat nog loopt.  
De heer Camp maakte vanaf 2006 deel uit van de raad en heeft bovenstaande activiteiten meegekregen. Hij 
heeft zelf aangegeven niet meer te weten of hij ook aan alle activiteiten heeft deelgenomen. 

3.3 c / Integriteitsbeleid 

Het integriteitsbeleid is gestart op basis van het eerdergenoemde rapport van de heer Van den Heuvel uit 
2007 en heeft ook daarna vervolg gekregen met voortgangsmetingen en daaruit voortvloeiend 
integriteitsbeleid voor de organisatie. Het rapport van Van den Heuvel bevat beschrijvingen en 
aanbevelingen voor het integriteitsbeleid van Venlo. Op basis daarvan is vanaf 2009 een commissie 
integriteit actief geweest. Deze commissie kent de burgemeester als voorzitter. De commissie is als totaal 
verantwoordelijke voor integriteit als kwaliteitsaspect van de organisatie. ”In deze commissie zitten verder de 
gemeentesecretaris en de concerncontroller. De juridisch controller is secretaris en de griffier kan als 
toehoorder deelnemen. Deze commissie heeft als doel het bevorderen van integer gedrag door sturing te 
geven aan de ontwikkeling, uitvoering en de naleving van een eenduidig integriteitsbeleid binnen de 
gemeente Venlo door middel van het adviseren van burgemeester en wethouders over integriteitsbeleid en 
integriteitskwesties, het bevorderen van het integriteitsbewustzijn en het bespreken van (vermoedelijke) 
integriteitsschendingen en andere actualiteiten op het gebied van integriteit. 69.  
Daarnaast is de huidige burgemeester lid van de Limburgse stuurgroep integriteit. De Commissaris van de 
Koning van Limburg is (als rijksorgaan) voorzitter van deze stuurgroep. De juridisch controller is 
vertegenwoordiger in het samenwerkingsnetwerk van de Limburgse werkgroep integriteit. Beiden houden 
zich o.a. bezig met het invulling geven van de wettelijke zorgplicht van burgemeesters op het terrein van 
integriteit en hebben als zodanig handreikingen geschreven op het terrein van bestuurlijke integriteit.  
De griffier en burgemeester gelden als eerste aanspreekpunt voor vragen over bestuurlijke integriteit. De 
griffier heeft aangegeven regelmatig vragen te krijgen, hoewel het wel vaak dezelfde raadsleden zijn. De 
heer Camp hoort hier overigens niet bij. 

3.3 d / Wettelijk kader en gedragscode 

In het wettelijk kader zijn diverse passages opgenomen met betrekking tot integriteit. Hieronder nemen we 
de belangrijkste op die van toepassing zijn op de voorliggende casuïstiek: 
 
Afleggen van de eed 
Ieder lid van de gemeenteraad legt de eed af conform artikel 14 van de Gemeentewet.  
De heer Camp heeft de eed in 2006, 2010 en 2014 afgelegd (en in 2007 ook als statenlid): 

"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 

                                                        
69 Instellingsbesluit Commissie Integriteit 2010. 
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Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)" 

 
In Nederland kennen we het rechtsbeginsel dat eenieder de wet behoort te kennen. Dit betekent dat 
onbekendheid met bestaan of inhoud van een wet nooit een verontschuldiging voor overtreding van de wet 
kan zijn. Daarbovenop is dus in de aflegging van de eed voor benoeming tot raadslid expliciet opgenomen 
dat een lid van de raad trouw zal zijn aan de Grondwet en de wetten zal nakomen. Het betekent niet dat 
iemand alle wetten moet kennen, daarvoor zijn er te veel. Maar voor een raadslid zou dit om te beginnen 
moeten betekenen dat hij kennis heeft genomen van de Gemeentewet en de lokale invulling daarvan in 
verordeningen en reglementen. Het rechtsbeginsel komt neer op ‘verantwoordelijkheid nemen’. Dat betekent 
voor een raadslid in ieder geval dat er bewustzijn is. De in dit kader beschreven artikelen en de verwijzing 
naar de gedragscode staan bovendien vrij vroeg in de Gemeentewet benoemd.  
 
Verboden handelingen 
Om de verhouding tussen politieke ambtsdrager en het bestuursorgaan zuiver te houden zijn bepaalde 
handelingen, vooral in de economische sfeer, verboden. Artikel 15 van de Gemeentewet behandelt de 
verboden handelingen voor gemeenteraadsleden. Artikel 15, lid 1 onder d luidt: “Een lid van de raad mag 
niet	rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende (sub 6:) het van de gemeente 
onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen.” Het 
tweede lid behandelt de mogelijkheid om van de verboden handelingen ontheffing te verkrijgen. 
Gedeputeerde Staten kunnen deze verlenen. Bij de provincie Limburg is een beleidskader ontheffing 
verboden handelingen van kracht. Ontheffingsaanvragen komen vaker voor en zijn volgens de medewerker 
Kabinetszaken de laatste jaren zelfs vaker aangevraagd, een teken dat het bewustzijn voor ontheffing 
aanwezig is in de provincie Limburg.  
 
Gedragscode 
Het derde lid van artikel 15 legt de raad op een gedragscode70 voor zijn leden vast te stellen. De gemeente 
Venlo heeft een gedragscode voor raadsleden. Deze code is in 2004 voor het eerst vastgesteld en in 2010 
nogmaals. Bij de laatste vaststelling was de heer Camp raadslid. Er zijn weinig wijzigingen tussen beide 
gedragscodes. Het is een gedragscode die bestaat uit een aantal kernbegrippen en nadere gedragsregels. 
In de context van voorliggende casus zijn de volgende zaken relevant:  
 
/ Kernbegrippen: (paragraaf 2, 2.3) 

o Respect en vertrouwen: raadsleden handelen jegens elkaar , de leden van het college en 
de ambtenaren op basis van respect en vertrouwen. 

/ Dienstbaarheid: Het handelen van een raadslid is altijd en volledig gericht op het belang van de 
gemeente en op de organisaties en burgers, die daarvan onderdeel uitmaken. 

/ Functionaliteit: Het handelen van een raadslid heeft een herkenbaar verband met de functie, die hij 
vervult. 

                                                        
70 Een gedragscode is geen wettelijk kader. Het is een beoordelingskader en leidraad. Het niet naleven heeft geen rechtsgevolg 
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/ Onafhankelijkheid: Het handelen van een raadslid wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen 
dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke 
vermenging wordt vermeden. 

/ Openheid: Het handelen van een raadslid is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en 
de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van het raadslid en zijn 
beweegredenen daarbij. 

/ Betrouwbaarheid: Op een raadslid moet men kunnen rekenen. Hij houdt zich aan zijn afspraken. Kennis 
en informatie, waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die 
zijn gegeven. 

/ Zorgvuldigheid: Het handelen van het raadslid is zodanig, dat alle organisaties en burgers op gelijke 
wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden 
afgewogen.  

/ Andere relevante onderwerpen in de gedragscode zijn: 
o Nevenfuncties (paragraaf 4). Een raadslid waakt ervoor geen nevenfuncties te vervullen, 

die strijdig zijn of kunnen zijn met het belang van de gemeente (4.1) 
/ Belangenverstrengeling en aanbesteding (paragraaf 3) 

o Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt het raadslid (de schijn van) 
bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. (3.2) 

o Een raadslid, dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke 
betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente, onthoudt zich van 
deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht (3.3) 

/ Informatie 
/ Een raadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie, waarover hij uit hoofde van zijn ambt 

beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie. (5.1) 
/ Een raadslid houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van 

informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. (5.2) 
o Een raadslid maakt niet ten eigen bate of van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in 

de uitoefening van het ambt verkregen informatie. (5.3) 
/ Gebruik van gemeentelijke voorzieningen 

o Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privédoeleinden is niet 
toegestaan. 

 
Dienstbaar, functioneel, onafhankelijk 
Op het gebied van de dienstbaarheid, functionaliteit en onafhankelijkheid is de vraag te stellen of de 
aanschaf van een pand van de gemeente daar binnen past. De wetgever heeft hier overigens rekening mee 
gehouden. Het past in lijn van artikel 15 om te stellen dat de aanschaf van een pand van de gemeente niet 
past binnen deze dienstbaarheid. Het reikt te ver om een raadslid zijn recht om een dergelijk pand te kopen 
te ontnemen. Daarom bestaat ook de mogelijkheid van de ontheffing, zodat op zorgvuldige wijze de risico’s 
afgewogen kunnen worden.  
 
 
Informatie 
Met betrekking tot informatie was er in het rapport van EY sprake van het moment dat de heer Camp 
beschikte over informatie die onterecht openbaar op IBABS (het vergadersysteem van de gemeenteraad) 
heeft gestaan. Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de 
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet 
vermoeden (…) is verplicht tot geheimhouding van die gegevens (artikel 2.5 AwB). 
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Voor de duiding is het relevant dat de informatie waarover betrokkene heeft kunnen beschikken onterecht 
openbaar stond. Ook is relevant dat op het bewuste stuk achter het kopje ‘openbaar’ staat: ‘Nee, in verband 
met onderhandelingspositie’. Het ging hier om een concept collegevoorstel van 8 december 2014 voor de 
verkoop van de panden Bergstraat 18, Valuasstraat 28 en 32/34.  In het voorstel is te lezen wat de 
afwegingen zijn bij verkoop van de panden. Ook zijn de waardering, de verkoopprijzen en bedragen van de 
taxaties te zien. Met betrekking tot Bolwaterstraat 23/23a is het volgende vermeld in dit voorstel: 

“In de koopakte van Bergstraat 18 is een gevelrenovatie opgenomen voor het pand Bolwaterstraat 
23/23a ad. € 34.000,-. Deze renovatie zou de verkoop wellicht bespoedigen en een positief effect 
hebben op de toekomstige verkoopopbrengst van dit pand. Deze extra kosten kunnen worden 
gedekt uit toekomstige verkoopopbrengst, daar er voldoende ruimte aanwezig is tussen de 
taxatiewaarde (€ 172.000,- taxatiedatum: 21 feb 2014) en de waarde (€ 118.750,-) waarvoor het is 
opgenomen in de grondexploitatie.” 

 
“Per saldo komt de opbrengst van deze vier panden overeen met de beoogde opbrengst zoals 

deze in de grondexploitatie is opgenomen. De extra investering in de panden Bolwaterstraat 23/23A 
kan in de grondexploitatie worden opgevangen doordat er een hogere marktwaarde is getaxeerd 
dan in de grondexploitatie is geraamd. Bij de aanstaande herziening zal dit worden verwerkt en zal 
een herijking plaatsvinden van de taxatiewaarden van de te verkopen panden.” 

 
De heer Camp heeft op basis van de informatie vragen gesteld aan de interne makelaar. Deze heeft later 
geantwoord dat de informatie niet openbaar had mogen staan als gevolg van een technische fout. De 
gemeente wilde eerst kijken of er interesse was voor de panden, bovenstaande panden zijn daarvoor in 
eerste instantie naar de markt gebracht. In januari 2015 zijn de overige panden aangeboden aan de 
bewoners. De heer Camp heeft op 12 februari 2015 om 9.00 uur een afspraak in Bolwaterstraat 23/23a en 
laat daarmee zijn interesse blijken. Van bovenstaande informatie heeft hij als raadslid –onterecht in verband 
met het openstaan van voor college bestemde documentatie in IBABS-  kennis kunnen nemen van 
bedragen en afwegingen.  
De heer Camp heeft pas een bod uitgebracht op Bolwaterstraat 23/23a op de dag dat de openbare 
verkoopinformatie voor Bolwaterstraat 23/23a beschikbaar werd op de gemeentewebsite. Dit bod was 
volgens de gemeente te laag ten opzichte van de waardering van het pand en de verkoop is niet 
doorgegaan, mede als gevolg van de afwegingen die hierboven ook zijn genoemd, namelijk de hertaxatie 
van het pand. Wel heeft de heer Camp inzicht gehad in de onderhandelingspositie van de gemeente. De 
gemeente heeft gehandeld conform de richtlijnen. De heer Camp geeft zelf aan dat zijn interesse voor 
Bolwaterstraat 23/23a is gewekt door de openbare verkoopinformatie die op de gemeentewebsite heeft 
gestaan en de billboards.  
 
Woordvoering in de gemeenteraad 
Artikel 28 van de gemeentewet is opgenomen dat een raadslid niet deelneemt aan de stemming over 
aangelegenheden die hem rechtstreeks of middellijk aangaan of waar hij als vertegenwoordiger is 
betrokken. In relatie tot artikel 2.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht is de laatste 15 jaar jurisprudentie 
opgebouwd. Strekking van deze jurisprudentie luidt dat een raadslid kan stemmen, maar dat hij bij een 
belang moet afwegen of hij dan nog deel kan nemen aan de besluitvorming.  
De heer Camp heeft als koper van een van de panden van de gemeente een specifiek belang in de wijk Q4. 
Overigens treedt hij hierbij op als iedere andere inwoner van de gemeente die een pand koopt.  Met het oog 
op de rol van raadslid Camp als geïnteresseerde in panden van de wijk Q4 hebben we de ingediende 
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vragen in de gemeenteraad van de heer Camp sinds 2006, de vragen van de VVD met betrekking tot Q4 en 
de notulen van de gemeenteraad vanaf 1 januari 2014 doorgenomen. Hieruit bleek het volgende:  
 
De heer Camp 
De heer Camp heeft vanaf 2006 in totaal 35 vragen gesteld ex art 37 RvO. In zijn eerste raadsperiode was 
hij daarin het meest actief (23 vragen), daarna is het aantal naar 1 a 2 per jaar teruggegaan. De vragen 
gaan veelal over openbare orde en veiligheid en geven het beeld van een raadslid dat betrokken is bij een 
veilige stad. Er is geen sprake van een raadslid met bovenmatige interesse in vastgoed. 
Slechts tweemaal stelde de heer Camp vragen in het kader van Q4. De eerste keer was in 2008 over project 
Hektor. Deze vragen passen in het kader van de aandacht voor veiligheid en drugs. In augustus stelde de 
heer Camp ook vragen over de projectontwikkeling in Q4. De vragen hebben betrekking op de 
marktontwikkeling en de aard van de investeringen in de wijk. Deze vragen zijn algemeen van aard.  
Het gaat om de volgende vragen: 
1 Blijft het uitgangspunt van het stedenbouwkundig plan van AWG overeind? Indien ja, hoe wordt dit 

verder ingevuld? Indien nee, waarom niet?  
2 Wat wordt exact bedoeld met “geheel nieuwe marktontwikkelingen en economisch klimaat” welke een 

nieuw afsprakenkader noodzakelijk maken?  
3 Hoe zal Woonwenz de bestaande behoeften aan diversiteit gaan invullen, anders dan sociale 

huurwoningen?  
4 Waarom zijn er geen andere partijen bij betrokken die veel meer in staat zijn om de diversiteit in te 

vullen?  
5 Hoe denkt het College de beoogde upgrading van Q4 en de stedenbouwkundige ambitie te realiseren 

door dit, herziene, afsprakenkader?  
Het betreft vrij algemene vragen, die niet herleidbaar zijn tot het specifieke belang van de heer Camp.  
 
De VVD-fractie als geheel 
Ook de VVD-fractie als geheel heeft zich niet nadrukkelijk op Q4 gericht met vragen aan het college. De 
VVD heeft in 2012 een maal vragen ingediend samen met PvdA en CDA naar aanleiding van een scriptie 
die over Q4 was geschreven.  
Op 25 mei 2016 heeft de VVD een motie “pilot free zone Q4 Venlo” ingetrokken. Deze motie was gericht op 
het versoepelen van regelgeving rondom Q4 en experimenteren door stakeholders. De fractievoorzitter was 
indiener van de motie. De motie zou ruimte kunnen bieden aan een stakeholder als Camp om te 
experimenteren. Het betreft echter geen unieke persoonlijke aangelegenheid, dus het voert ons inziens te 
ver om hier te spreken van een mogelijke beïnvloeding. 
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3.4 / Raadslid Camp 

3.4 a / De persoon/politicus Camp 
Een beoordeling van het handelen van een persoon vergt ook een duiding langs de motivatie en de houding 
van de persoon in kwestie. Op basis van de gesprekken met geïnterviewden en met de heer Camp zelf 
komen we tot de volgende schets:  
De heer Camp is na zijn werk als brandweercommandant eerst voor zichzelf begonnen als adviseur. Na 
2003/2004 besloot hij actief te worden als politicus. Hij noemt zichzelf sindsdien beroepspoliticus en heeft in 
zijn eigen bedrijf geen activiteiten meer gehad.  
De heer Camp omschrijft zichzelf als een typische volksvertegenwoordiger. Hij heeft niks met het college, 
niks met ambtenaren. Hij voert overleg vooral als intermediair. Hij is selectief in het lezen van stukken en 
vooral geïnteresseerd in wat er gebeurt in de stad zelf. Hij heeft dan ook goede relaties met ondernemers in 
de binnenstad. Veiligheid, economie en binnenstad zijn onderwerpen waar hij zich graag op richt. Hij is als 
volksvertegenwoordiger goed benaderbaar en dient geen specifieke belangen. Hij omschrijft zichzelf als 
altijd open en eerlijk, hard in het debat, maar ook toegeeflijk als er fouten zijn gemaakt. In de raad is hij een 
van de meer ervaren politici. 
De heer Camp geeft aan dat de activiteiten met betrekking tot integriteit bij hem geen blijvende indruk 
hebben achtergelaten. Hij heeft ze waarschijnlijk wel bijgewoond, maar kan dat niet met zekerheid zeggen. 
Hij zegt weinig te hebben met het begrip integriteit. Integriteit is wat hem betreft je fatsoenlijk gedragen zoals 
je ook in het normale leven moet doen. Hij neemt een enorme verlamming waar bij bestuurders uit angst 
voor handelen. Integriteit zit volgens de heer Camp intrinsiek in iemand of niet. Sommige dingen doe je niet; 
dan hou je je mond. Je moet je gewoon fatsoenlijk gedragen, onder het motto: “niet lullen, maar doen”. De 
heer Camp geeft zelf aan integriteit geïnternaliseerd te hebben, als onlosmakelijk deel van zijn handelen, en 
geeft daarbij aan integriteit niet als een specifieke invalshoek te beschouwen. 
De heer Camp is te typeren als een pragmaticus, die niet werkt met procedures, maar gaat voor wat het 
beste is gegeven een bepaald doel. In onze gesprekken is dat meerdere malen ter sprake gekomen. Van de 
ontheffing was hij zich niet bewust. Hij heeft zich wel bewust afzijdig gehouden van gesprekken met de 
ambtenaren van de gemeente. Op het moment dat bleek dat de ontheffing nodig was, heeft hij direct 
gehandeld om het te regelen. Ook wat betreft de vergunning gaf hij aan dit als een ‘formaliteit’ te zien. 
Eerder beginnen moet gewoon kunnen. Tijdens de verbouwing heeft hij niet gekeken op de tekeningen voor 
de vergunning. De hoogte van een dakkapel is grofweg aangegeven aan de timmerman op basis van 
leefruimte en stahoogte. Als later zou blijken dat het niet klopt, is het ‘een kwestie van pragmatisch mee 
omgaan’.  
De heer Camp legt bij ‘het goede doen’ dus vooral de nadruk op het doen, op de essentie, en minder op de 
wijze waarop. Zolang de intentie bij de activiteit goed is, is het goed. Dan zijn regels en procedures meer 
een formaliteit en soms zelfs vervelend. 
De heer Camp laat zich zien als iemand die vooral plezier had in de verbouwing. De heer Camp wordt 
gedreven om de panden mooier te maken, de wijk mooi te maken. De tekeningen voor Bolwaterstraat 
23/23a en de verhalen over het steeds opnieuw verzinnen van creatieve oplossingen voor Bolwaterstraat 31 
zijn terugkerende onderwerpen.  

3.4 b / De heer Camp en externe 

De relatie tussen de heer Camp en externe gaat terug tot enkele jaren geleden.  Ze leerden elkaar kennen 
op de Zomerparkfeesten en hadden al vrij snel een klik en zijn samen naar Engeland gezeild. De heer Camp 
heeft tijdens de gesprekken ook laten blijken interesse te hebben in het werk van externe. Ze vinden elkaar 
in de andere invalshoek met betrekking tot visie op de panden. De heer Camp spreekt met externe over zijn 
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interesse in pand Bolwaterstraat 23/23a. Hij wil het terugbrengen in originele staat en heeft zich daarin 
verdiept. Externe geeft aan de investering te hoog te vinden.  
Tegelijkertijd zou dat wel goed zijn voor de wijk, ook voor het pand van externe. Zo ontstonden ideeën van 
het samen oprichten van een VvE voor Bergstraat 18 en Bolwaterstraat 23/23a. De heer Camp is in 
onderhandeling gegaan, maar dit bod is afgewezen. Externe denkt dat zijn gevelrenovatie daar dwars heeft 
gezeten (De heer Camp wilde immers de hele gevel in originele staat terugbrengen, dat zou een deel van de 
renovatie tenietdoen).  
Bolwaterstraat 31 kwam in dezelfde periode als de afwijzing van de heer Camp voor Bolwaterstraat 23/23a. 
Externe was op zoek naar een volgend pand om door te gaan met klussen en vroeg naar het slechtste pand 
in de wijk. Dat bleek nummer 31. In de periode daarna had externe ook de huurder voor boven- en 
benedenwoning al op het oog en kon calculeren wat qua huur rendabel zou zijn. Doel was ook om de flow in 
de wijk te krijgen. Externe heeft vervolgens de heer Camp gesproken en erbij betrokken. Hij vindt het leuk 
om het samen te doen en de heer Camp brengt ideeën, handen en energie mee. Ook bij externe klinkt het 
plezier door van de verbouwing, van samen oplossingen verzinnen en het pand mooi maken.  

3.4 c / Integriteitsbewustzijn bij raadslid Camp 

Een belangrijke vraag is in welke mate de heer Camp zich bewust was of had moeten zijn van het feit dat hij 
in principe geen transactie met de gemeente aan mocht gaan. Hij is al sinds 2006 raadslid en had zodoende 
alle integriteitsactiviteiten sinds dat moment meegekregen. Dat betekent dat hij meerdere keren de eed heeft 
afgelegd, de nieuwe gedragscode in 2010 mede heeft vastgesteld en een aantal keer trainingen heeft 
aangeboden gekregen.  
De heer Camp heeft aangegeven zich bewust te zijn van de relatie tussen hem als raadslid en 
gemeenteambtenaren. Om die reden heeft hij zich in het traject van Bolwaterstraat 31 op de achtergrond 
gehouden in de contacten met de gemeente.  
De heer Camp heeft aangegeven niet op de hoogte te zijn geweest van het bestaan van de wetgeving 
terzake en dus de noodzaak van een ontheffing. Los van de eerdere opmerkingen in het kader van 
bewustzijn van de wettelijke kaders, is ontheffing als onderwerp ook in de fractie van de VVD Venlo ter 
sprake geweest.  In 2014, bij het aantreden van de nieuwe raad heeft zich bij een van de VVD-raadsleden in 
Venlo de situatie voorgedaan van een nevenactiviteit die mogelijk valt onder artikel 15 van de Gemeentewet. 
Deze fractiegenoot heeft een ontheffingsverzoek bij de provincie ingediend. Uiteindelijk bleek ontheffing hier 
niet nodig. De VVD fractie heeft indertijd wel vergaderd over dit ontheffingsverzoek, de heer Camp was 
hierbij aanwezig en heeft aangegeven zich te herinneren dat dit is besproken. Hij heeft echter het verband 
op het moment van handelen bij de panden niet gelegd, omdat het volgens de heer Camp destijds niet over 
de aankoop van onroerend goed ging, maar over een dienstverleningscontract. 
Tot slot is in het algemeen te stellen dat het integriteitsbewustzijn van de heer Camp in lijn is met de eerdere  
schets van hem als persoon en politicus hierboven al beschreven: als iemand die de nadruk legt op het 
‘doen’ en minder op de wijze waarop, waarbij regels een formaliteit vormen zolang de intentie van en bij de 
activiteit goed is.  

3.4 d / Organisatie en bestuur  

In de organisatie is men zich bewust geweest van de activiteiten van de heer Camp. De intern makelaar en 
leden van de projectgroep Q4, waaronder de wethouder, waren op de hoogte op het moment dat het 
raadslid de heer Camp zijn interesse voor Bolwaterstraat 23/23a kenbaar maakte, een bod deed en ook van 
de aanschaf van Bolwaterstraat 31. Dit bewustzijn leidde echter beperkt tot vragen op het gebied van 
integriteit en heeft niet geleid tot het verbreden van de kring met mensen die het verband met de ontheffing 
hadden kunnen leggen (zoals de burgemeester, griffier en juridisch controller). Zo heeft wethouder Teeuwen 
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aangegeven dat zijn stelling in de Q4 stuurgroep was dat een raadslid ook een pand zou moeten kunnen 
kopen tegen normale condities. De gemeente werkt altijd met een taxatie met een afwerkingsmarge van 5% 
naar beneden. Uiteindelijk heeft de heer Camp afgezien van verdere bieding na afwijzing van het bod. 
Daarmee was het voor de wethouder af. De projectdirecteur gaf aan dat het bekend worden als tweede 
koper bij Bolwaterstraat 31 vooral tot gevolg had dat het collegebesluit niet meer klopte en dus aangepast 
moest worden. Uit onze gesprekken blijkt inderdaad dat tijdens de Q4 stuurgroep vergaderingen de bieding 
als iedere andere is beoordeeld. Er heeft geen specifiek gesprek plaatsgevonden over de hoedanigheid van 
een raadslid die een transactie met de gemeente aangaat.  
Ook in het college is het niet besproken geweest. Ieder besluit tot verkoop is een collegebesluit. De 
wethouder heeft aangeven dat het verkopen van een pand niet iets is waar in het college lang over 
gesproken wordt. Het betreffen doorgaans hamerstukken. Het college vertrouwt in dezen op voorbereiding 
door de ambtelijke organisatie. Het college heeft wel een procedure waarin de juridisch controller ook op de 
betrokkenheid van raadsleden toetst. Als de koop van Bolwaterstraat 23/23a was doorgegaan had het 
college hiervan bij het volgen van die procedure eerder op de hoogte moeten zijn. In het geval van 
Bolwaterstraat 31 was eerst alleen externe koper, waardoor dit niet is meegewogen. Wel blijft het 
opmerkelijk dat het van het moment van bekend worden van de heer Camp als tweede koper tot november 
heeft geduurd voordat het handelen van het raadslid als een integriteitsonderwerp wordt bezien. Vanaf dat 
moment is de juridisch controller ook betrokken bij het proces geweest. 
In de periode van de eerste interesse van de heer Camp (12 februari 2015) tot het moment dat hij zelf over 
het ontheffingsverzoek begon (9 november) heeft de organisatie zich dus in minimale zin vragen gesteld bij 
de betrokkenheid van een raadslid. Vanaf 9 november 2015, de dag de heer Camp zelf met de 
burgemeester belt over de ontheffing, is het snel gegaan. Vanaf dat moment is voortvarend - binnen 6 
weken- de procedure doorlopen voor de BIBOB, de koopakte opgesteld en het collegebesluit aangepast. 
Daarmee waren alle documenten voor de aanvraag van de ontheffing gereed en kon de heer Camp deze 
indienen. Ook de ontheffing van de provincie is voortvarend gegaan, van 18 december (indiening) tot 19 
januari (verlening ontheffing).  
Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het bewustzijn bij 16 gesprekspartners: 
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Het is een visuele weergave van het bewustzijn bij de mensen die we in het kader van dit onderzoek hebben 
gesproken. De blauwe lijn geeft weer wanneer iemand wist dat een raadslid zich bezighield met een 
transactie met de gemeente. De oranje lijn geeft weer of men zich bewust was dat deze activiteit een 
handeling was volgens artikel 15 van de Gemeentewet. Van februari 2015 tot november 2015 was een 
toenemend aantal mensen zich bewust van de activiteit van betrokkene. Pas in november drong, mede op 
aandringen van de heer Camp na zijn gesprek met de heer Heuvelings, het bewustzijn door dat er iets 
moest gebeuren. Vanaf dat moment is een bewuste verbinding gelegd met een integriteitskader (art 15 
Gemeentewet) waardoor de kring van betrokkenen is verbreed (burgemeester, juridisch controller, 
kabinetschef, provincie). 
 
Bruikleenovereenkomst  
Ook rondom de bruikleenovereenkomst blijkt de pragmatische insteek van de gemeente. Externe en de heer 
Camp hebben naar de huurder van het pand de datum van 1 december gecommuniceerd.  Zij had haar 
commerciële ruimte daarom per 1 december al opgezegd. Externe en de heer Camp waren als gevolg van 
de ontheffingsprocedure, die per 12 november pas echt ging lopen, formeel nog geen eigenaar per 1 
december en mochten volgens de sleutelovereenkomst niet verhuren aan een derde. De gemeente wilde 
voorkomen dat een burger het slachtoffer zou worden van een ontheffingsprocedure van een raadslid en 
heeft pragmatisch meegedacht over een oplossing. Die werd gevonden in de vorm van een 
bruikleenovereenkomst die al vaker werd afgesloten in de wijk. 
Het verhuren van het pand vanaf 1 december is op twee manieren te bekijken, positief en negatief. Met een 
negatieve bril op is het handelen van externe en de heer Camp te lezen als het onrechtmatig verhuren van 
een pand dat in bruikleen is gegeven. Met een positieve bril op heeft de gemeente willen voorkomen dat een 
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normale gang van zaken, namelijk de verkoop van het pand en daaraan verbonden de al ingezette verhuur 
aan de huurster, als gevolg van de ontheffing niet kon doorgaan. Het huurcontract is overigens in eerste 
instantie alleen met externe Interim Management afgesloten, aangezien alleen Externe op dat moment 
formeel een sleutelovereenkomst had getekend en er nog geen verkoopcontract lag met beide namen.  
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4 Conclusies 
 
Op grond van het feitenrelaas (hoofdstuk 2) en de nadere duiding van feiten en omstandigheden (hoofdstuk 
3) komen we tot de volgende conclusies. Deze conclusies moeten in samenhang worden bezien. 
 

Conclusie 1 

De heer Camp heeft zijn positie als raadslid niet misbruikt om er voordeel uit te halen, noch was er sprake 
van actieve bevoordeling door de gemeente Venlo, bij zijn voornemen tot koop van het pand Bolwaterstraat 
23/23a en zijn koop, met compagnon, van het pand Bolwaterstraat 31. 
 
Het raadslid de heer Camp heeft meerdere panden van de gemeente Venlo willen verwerven in de wijk Q4. 
In eerste instantie ging het om het pand Bolwaterstraat 23/23a. In tweede instantie ging het om een mede-
koop met externe van het pand Bolwaterstraat 31. De onderzoekers stellen vast dat voor het raadslid de 
heer Camp geen andere procedures of werkwijzen golden dan voor andere gegadigden. Het raadslid de 
heer Camp heeft geen andere, kortere of goedkopere route bewandeld. Bij het pand Bolwaterstraat 31 was 
hij in de onderhandelingen zelf nog niet in beeld.  
Het pand Bolwaterstraat 31 was verhuurd door externe ten tijde van de bruikleenovereenkomst; en vanaf 1 
maart (na ontheffing) ook met terugwerkende kracht door de heer Camp. Deze huur was in lijn met de 
intentie van de gemeente om de bruikleenovereenkomst af te sluiten. Het eventuele voordeel van 
voorfinanciering dat als gevolg daarvan plaatsvindt vanaf 1 december is klein (EUR 27.500 * 2% rente over 
2 maanden = EUR 100).  
Er is een moment geweest dat de heer Camp zeer specifieke informatie heeft geraadpleegd in het openbare 
gedeelte van het vergadersysteem van de gemeenteraad. Deze informatie bleek later onterecht openbaar te 
hebben gestaan. Hierdoor beschikte de heer Camp wel over relevante informatie die hij niet had mogen 
hebben. Dit was het gevolg van een interne fout.  
Ook met betrekking tot de omgevingsvergunning was geen sprake van bevoordeling. Wel was er sprake van 
slordigheid in de gemeentelijke procedure van de omgevingsvergunning, die wegens het overschrijden van 
de datum van rechtswege is verleend, ondanks een negatief advies van de welstandscommissie. De 
legeskosten voor deze vergunning zijn correct berekend over het deel van de verbouwing waarvoor de 
vergunning nodig was, de zijnde de dakkapel. 
 

Conclusie 2 

Het raadslid de heer Camp is onvoldoende terughoudend geweest in het ondernemen van activiteiten met 
betrekking tot gemeentelijke panden in Q4   
 
De Gemeentewet benoemt enkele verboden handelingen voor raadsleden. Een van die handelingen is het 
onderhands verwerven van onroerend goed van de gemeente (artikel 15). Een raadslid mag hiertoe geen 
overeenkomst aangaan met de gemeente waar hij raadslid is. De heer Camp heeft geen overeenkomst 
getekend over Bolwaterstraat 31 zonder ontheffing. Echter, het raadslid de heer Camp heeft wel 
verscheidene activiteiten uitgevoerd waaruit het voornemen blijkt een overeenkomst met de gemeente aan 
te gaan. Die activiteiten variëren van het aanvragen van een bezichtiging, het uitbrengen van een bod, het 
kenbaar maken als tweede koper en dus actief opwerpen als mede-investeerder, het voorafgaand aan de 
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feitelijke overdracht verbouwen van de woning en het mondeling als medeverhuurder optreden naar de 
huurster van het pand. Naarmate deze handelingen dichter bij de feitelijke overdracht kwamen zijn ze meer 
te typeren als gedrag passend bij het zijn van een eigenaar. Naar het oordeel van de onderzoekers heeft het 
raadslid de heer Camp daarmee niet de voorzichtigheid in acht genomen die van een raadslid verwacht mag 
worden. 
 

Conclusie 3 

Het is het raadslid de heer Camp aan te rekenen dat hij onvoldoende terughoudend heeft gehandeld.  
 
Het onderwerp integriteit is gedurende de tijd dat de heer Camp raadslid is in Venlo aantoonbaar op 
periodieke momenten aan de orde gekomen.  
Een raadslid behoort, ten minste de passages die over hem gaan uit, de Gemeentewet te kennen. Een 
raadslid dat al 10 jaar in de raad zit, is op meerdere momenten geattendeerd op deze verwachting. 
Verwacht mocht worden dat de heer Camp in ieder geval de Gemeentewet kent en alert is op mogelijke 
integriteitsaspecten die daaruit voortvloeien. 
Een raadslid dient het algemeen belang. Wanneer er een specifiek of eigen belang om de hoek komt dan 
noopt dat tot voorzichtigheid. De rol van raadslid en de rol van inwoner vermengen zich. Het raadslid de 
heer Camp had zich hiervan bewuster moeten zijn. Hij heeft niet om raad gevraagd, bijvoorbeeld bij de 
griffier van de raad, zijn fractievoorzitter/fractie of de burgemeester. De heer Camp is te lichtvaardig 
omgesprongen met zijn verantwoordelijkheid als gemeenteraadslid. Dit geldt ondanks zijn positieve 
intenties. 

 
Conclusie 4 

De betrokken bestuurders en ambtenaren waren onvoldoende alert en daardoor tot november 2015 niet 
actief genoeg bij de rolvermenging door betrokkenheid van de heer Camp. 
 
De politiek-bestuurlijke sensitiviteit was te laag onder de betrokken bestuurders en ambtenaren bij de 
verkoop van panden in Q4. De interne organisatie had het raadslid de heer Camp moeten beschermen maar 
heeft het bewustzijn hierop niet genoeg gehad. Betrokken bestuurders en ambtenaren hebben vooral 
vastgehouden aan de lopende verkoopprocedure en onvoldoende oog gehad voor de consequenties van 
rolvermenging van inwoner en raadslid de heer Camp. Zeker voor de betrokken bestuurders geldt dat ook zij 
de Gemeentewet behoren te kennen. 

 

Conclusie 5 

Nadat intern bekend werd dat sprake was van een verboden handeling is voortvarend gehandeld door het 
raadslid Camp en de organisatie. 
 
In de periode 9 tot en met 12 november wordt bij het raadslid Camp, binnen de ambtelijke organisatie en het 
college duidelijk dat sprake is van een verboden handeling. Binnen de organisatie is de kring van 
betrokkenen vergroot om de zorgvuldigheid in deze integriteitskwestie te waarborgen. Voorbeelden zijn: de 
burgemeester is op de hoogte gesteld en de gemeentelijke juridisch controller is aangehaakt.  
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De heer Camp heeft direct actie ondernomen toen hem duidelijk werd dat sprake was van een verboden 
handeling en een ontheffingsprocedure aan de orde was. Het raadslid de heer Camp heeft zich aantoonbaar 
ingespannen om er tijdig voor te zorgen dat benodigde documenten werden aangeleverd bij de provincie in 
het kader van de ontheffingsaanvraag.  
 

Conclusie 6 

Het raadslid Camp mocht de gestelde schriftelijke vragen in het kader van Q4 stellen.  
 
Een raadslid staat verscheidende politieke instrumenten tot zijn of haar beschikking. Een van die 
instrumenten is het stellen van vragen. De aard van de vraagstelling van de heer Camp rond Q4 is dusdanig 
algemeen dat hieraan geen particulier (persoonlijk of middellijk) belang mag worden toegekend. Feitelijk 
mocht hij de vragen stellen. Bovendien heeft over de vragen een afstemming plaatsgevonden binnen de 
partij wat duidelijk maakt dat hier een politieke lijn is gevolgd en geen particuliere lijn. Een beoordeling van 
de gekozen politieke lijn is niet aan de onderzoekers. 
 



 

 Rapport / Onderzoek naar handelen van raadslid  41 

Bijlagen 
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Bijlage 1. Bronnen 
 

Gesprekken en interviews 

Tijdens het onderzoek zijn de volgende personen gesproken: 
/ De heer Camp (raadslid)     28 oktober 2016/ 18 november 2016 
/ Externe       2 november 2016 
/ Griffier       21 oktober 2016 
/ De heer Teeuwen (wethouder)     21 oktober 2016 
/ De heer Van den Beucken (wethouder)    21 oktober 2016 
/ Medewerker Kabinetszaken Provincie    28 oktober 2016 
/ Projectdirecteur      20 oktober 2016 
/ Burgemeester      17 oktober 2016 
/ Kabinetschef       17 oktober 2016 
/ Huurster       31 oktober 2016 
/ Juridisch adviseur      31 oktober 2016 
/ Procesmanager      31 oktober 2016 
/ Projectleider        31 oktober 2016 
/ Intern makelaar      31 oktober 2016 
/ Bestuursondersteuner      31 oktober 2016 
/ Fractievoorzitter VVD       31 oktober 2016 
/ De heer Heuvelings (raadslid)     7 november 2016  
/ Medewerker vergunningen     22 november 2016 
 

Schriftelijke documenten 

/ Aankondiging verkoop panden op KRAG.nu 
/ Aankoopdocument Bolwaterstraat 23/23a 
/ Aankoopdocument Bolwaterstraat 31 
/ Aanvraag ontheffing door de heer Camp 
/ Aanvraagformulier omgevingsvergunning Bolwaterstraat 31 
/ Adressenlijst bewoners brief verkoop vastgoed 
/ Afspraken gevelrenovatie (e-mails) Bergstraat 18/ Bolwaterstraat 23/23a 
/ Artikel 44 vragen van de heer Camp 2006-2016 
/ Artikel 44 vragen VVD 2006-2016 met betrekking tot Q4 
/ Bestemmingsplannen Q4 inclusief bijlagen 
/ Bijlage brief Vastgoed Q4 (met percelen woningen verkoop) 
/ Bijlage brief verkoop vastgoed aan bewoners 
/ Brief verkoop gemeentelijk vastgoed aan bewoners 
/ Bruikleenovereenkomst huurster Bolwaterstraat 31 
/ Collegebesluit verkoop Bolwaterstraat 31 (incl Camp) 
/ Collegevoorstel Bergstraat 18 en Valuasstraat 28 en 32/34 
/ Collegevoorstel verkoop Bolwaterstraat 31 
/ Collegevoorstel verkoop panden Bergstraat 
/ Conceptverkoopovereenkomst bijlage aanvraag ontheffing 
/ De Limburger, artikel van d.d. 3-9-2016 
/ Documenten pilot rekensessie Bolwaterstraat 23/23a 
/ E-mail inz datum gesprek burgemeester met Camp 
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/ E-mailconversatie inzake ontheffing (provincie-juridisch adviseur – Camp) 
/ E-mails interne makelaar inzake Bolwaterstraat 23/23a 
/ E-mails inz tweede koper Bolwaterstraat 31 
/ E-mails inzake BIBOB toets 
/ E-mails inzake tweede koper Bolwaterstraat 31 
/ Gedragscode raadsleden 2010  
/ Huisnummerbesluit Bolwaterstraat 31 
/ Huurcontracten Bolwaterstraat 31 en 31a (nieuw) 
/ Huurcontracten Bolwaterstraat 31 en 31a (oud) 
/ Juridische overdracht notaris Bolwaterstraat 31 
/ Nota’s gas/water/licht Bolwaterstraat 31 
/ Notulen 10 maart Bergstraat 18 
/ Notulen verkoop Bolwaterstraat 31 
/ Offertes gevel Bergstraat 18/ Bolwaterstraat 23/23a 
/ Ontheffingsbesluit GS 
/ Opzegging bruikleen brief 
/ Q4 stuurgroep verslagen 23/5/2014 – 12/7/2016 
/ Rapport integriteitsbeleid Van den Heuvel 

o Rapport onderzoek gemeente Venlo in relatie tot Q4 – aanbestedingen en 
verhuur/bruikleen 

o Rapport onderzoek gemeente Venlo in relatie tot Q4 – omgevingsvergunningen 
o Rapport onderzoek gemeente Venlo in relatie tot Q4 – vastgoedtransacties 

/ Rapporten EY 
/ Regeling ontheffing provincie 
/ Sleutelovereenkomst Bolwaterstraat 31 
/ Taxatierapport Bolwaterstraat 23/23a 2003 
/ Taxatierapport Bolwaterstraat 23/23a 2014 
/ Taxatierapport Bolwaterstraat 23/23a 2015 (na renovatie) 
/ Taxatierapport Bolwaterstraat 31 2005 
/ Taxatierapport Bolwaterstraat 31 2011 
/ Taxatierapport Bolwaterstraat 31 2015 
/ Toets bestemmingsplan Bolwaterstraat 31 
/ Tweede verkoopovereenkomst Bolwaterstraat 31 
/ Vergunning (van rechtswege ontstaan) Bolwaterstraat 31 
/ Verkoopovereenkomst Bolwaterstraat 31 
/ Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders 31-3-2015 
/ Verschil gevelofferte en facturering 
/ Waardeverklaring Bolwaterstraat 31 
/ WOZ taxatie Bolwaterstraat 31  
/ WOZ taxatie Bolwaterstraat 31a 


