
02-08-16 10:38De zaak Van Rey: Munitie voor twee kampen - De Limburger

Pagina 1 van 3http://www.limburger.nl/cnt/dmf20160415_00017086/de-zaak-van-rey-munitie-voor-twee-kampen

Limburg

De zaak Van Rey: Munitie voor twee
kampen
15-04-2016 om 07:47 door Hans Goossen en Theo Sniekers

Veel tegenstrijdige verklaringen van Roermondse ambtenaren en een fikse dosis

emoties bij de verdachten op de vijfde dag van het corruptieproces Van Rey.

De stem van Tilman Schreurs breekt. De Roermondse oud-wethouder durft zijn eigen naam niet

meer te googelen op internet sinds hij als corruptieverdachte door het leven gaat. „Mijn straf is

er al, terwijl ik echt niet snap wat ik fout heb gedaan”, snikt de VVD’er met een hoorbare brok

in zijn keel. „Ik ben wethouder geweest, geen crimineel.” 

Ook Piet van Pol krijgt van de rechter gelegenheid zijn persoonlijke omstandigheden toe te

lichten. De projectontwikkelaar, verdacht van het omkopen van de oud-wethouders Schreurs

en Jos van Rey, houdt het droog, maar geeft aan zich slachtoffer te voelen. Slachtoffer van

Wethouder Jos van Rey en projectontwikkelaar Piet van Pol tijdens de opening van het Retail Park in 2008.
Foto: archieffoto Jeroen Kuit
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afgunst, roddel en achterklap. Van het beeld van een succesvol zakenman is niets meer over.

„Van banken krijg ik geen eurocent meer. Bij banken, corporaties en gemeenten kijken ze me

aan alsof ik een schooier ben.” 

De emotionele ontlading bij twee van de drie verdachten volgde op een dag waarin tal van

getuigenverklaringen de revue passeren, vooral van ambtenaren. Verklaringen die een

allerminst eenduidig beeld schetsen van de bestuurscultuur in Roermond en zo munitie voor

zowel aanklager als verdediging opleveren. 

Voor de een is de wil van Van Rey wet, volgens hemzelf en andere ambtenaren vormt hij geen

sta-in-de-weg voor onafhankelijke ambtelijke advisering.Waar de ene ambtenaar Van Rey dekt

in diens lezing dat ook het verstrekken van concept-collegevoorstellen paste in de

samenwerking tussen gemeente en Van Pol, uit de andere daarover juist verbazing, omdat de

projectontwikkelaar zo zijn onderhandelingspositie met diezelfde gemeente kan versterken.

Een retourfax van Van Pol met gewenste aanpassingen van een voorstel vormt voor het

Openbaar Ministerie (OM) een bewijs voor de voorkeurspositie die de ontwikkelaar zich in

Roermond dankzij zijn goede banden met Van Rey en in mindere mate Schreurs heeft

verworven. „Zo werkten we met Van Pol, maar ook met anderen”, reageert Van Rey. Van een

voorkeurspositie is naar zijn oordeel geen sprake. „Zelfs als officier van justitie Janssen-de Boer

zich in Roermond wil vestigen, en God verhoede dat, teken ik een bouwvergunning af.” 

Volgens de in 2010 ontslagen gemeentesecretaris Lieke Paulussen en een eveneens de laan

uitgestuurde ambtenaar van de afdeling juridische zaken is er wel degelijk wat mis in het

Roermondse stadhuis. „Elke keer als Jos uit St.-Tropez terugkwam, moest er weer iets geregeld

worden”, verklaart de ex-secretaris in haar getuigenverklaring. De juridisch ambtenaar

memoreert vooral in het project ECI onverkwikkelijke gebeurtenissen, waarbij niet het belang

van de gemeente maar dat van de projectontwikkelaar voorop zou staan. 

Gitte Stevens en Peer Szymkowiak, advocaten van respectievelijk Van Rey en Van Pol, wijzen op

de tegenstrijdigheden tussen de eerste verklaringen van die twee getuigen voor de

rijksrecherche en later bij de rechter-commissaris. Zo kan Paulussen bij doorvragen geen

concrete steun aan Van Pol noemen. 

Voor de ontslagen jurist hebben de raadslieden al helemaal geen goed woord over. Ook de

rechters en zelfs het OM stellen openlijk dat zijn verklaringen - de man is veertien keer

verhoord - niet consistent zijn. Zo heeft hij beweerd dat hij een bandopname bezit waarop zijn

leidinggevenden hem te kennen geven dat hij desnoods de grenzen van de wet zou moeten

overschrijden om Van Rey zijn zin te geven. 
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Bij het afluisteren van het bandje blijkt daar niets van. 

 

Op www.limburger.nl/dezaakvanrey
(http://www.limburger.nl/dezaakvanrey) vindt u een digitale gids voor
misschien wel het meest opzienbarende corruptieproces van Nederland. De
gratis gids is samengesteld door Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad en
BICmultimedia.nl. De gids wordt elke dag aangevuld met de nieuwste
informatie.
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