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Arrestatiebevel
directeur Comfortsparc
Arrestatiebevel
OM Verdachte havenbranden op vrije voeten

door Jos Emonts

ROERMOND – Het Openbaar Minis-
terie (OM) heeft een internationaal
arrestatiebevel laten uitgaan naar
Henk V. , directeur en mede-eige-
naren van jachthaven Comforts-
parc in Wessem. Het OM ziet de
man uit Gastel als het brein achter
één of meerdere havenbranden die
eind 2014 en begin 2015 in Mid-
den-Limburg woedden. In Wes-
sem brandden in januari veertien
Comfortships af. Dat V. ook in het
buitenland wordt gezocht, maakte
officier van justitie Henk Peeters
gisteren bekend tijdens een tussen-
tijdse rechtszitting tegen Frank V.
(48) uit Eindhoven en de Maas-
trichtenaren Mikal G. (32) en Wil-
lem R. (28).

Tegen de wil van de officier van
justitie honoreerde de rechtbank
het verzoek van advocaat Arthur
Vonken om Willem R. vrij te laten.
De rechters en de raadsman vin-
den dat het OM te weinig bewijs

heeft dat R. een rol heeft gespeeld
bij de brandstichting op 6 decem-
ber 2014 in jachthaven Nautic Kre-
kelberg in Roermond. Frank V. en
Mikal G. die verantwoordelijk ge-
houden worden voor de brand op
10 december 2014 in drijvende vil-
la’s in de jachthaven van Ohé en
Laak blijven wel in de cel. Van hen
is op de plaatsdelict DNA gevon-
den op doppen van jerrycans.

Het OM gaat er nog steeds van-
uit dat er een verband is tussen de
vier branden. De drie opgepakte
verdachten zouden elkaar via hun
werk bij de Westrombedrijven heb-
ben leren kennen. Frank V. is, ook
volgens advocaat Paul Brouwers
van Comfortsparc, een vriend van
Henk V. Volgens Brouwers is de ge-
zochte directeur er niet officieel
van op de hoogte dat hij wordt ge-
zocht. „Dat heeft hem nooit ie-
mand verteld. Ik vind de uitlating
van de officier van justitie dan ook
opmerkelijk. De man is tot begin
oktober gewoon op vakantie.”


