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Paradijs 
op papier

ACHTERGROND
VILLA-AFFAIRE

Tien jaar geleden kocht Gerd Leers een vakantiewoning in het Bulgaarse Byala.  De 
investering leverde de CDA-politicus niet alleen een financiële zeperd op, maar vormde ook de 
ongewilde opmaat voor een pijnlijk afscheid. Anno 2016 zijn de huisjes in het bungalowpark 
aan de Zwarte Zee nog steeds niet afgebouwd. Tot nog toe bestond het paradijs alleen op 
papier, al blijft een van de hoofdrolspelers hardnekkig geloven in een goede afloop. Een 
geschiedenis van fraude, valsheid in geschrifte en andere Bulgaarse malversaties ten spijt.  
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D e entree naar het Mari-
na Black Sea Resort is
nog veelbelovend. De
weg loopt langs het
Pine Tree Resort, een

keurig ogend appartementencom-
plex van een Russische investe-
ringsgroep. Daarna gaat het letter-
lijk en figuurlijk bergaf via een nau-
welijks verharde weg die naar een 
stel vervallen huizen voert. Van
sommige van de villa’s staan alleen
een paar muren overeind en er zit
een dak op, meer niet. Andere bun-
galows zijn iets verder ontwikkeld,
een enkele heeft zelfs een keuken,
maar om deze te bereiken moet je
wel door een haag van onkruid en 
bramen. Veel infrastructuur is er 
ook niet te bekennen op het park,
het mooie zwembad van de folders 
is niet te vinden, wegen of verlich-
ting ontbreken. Volgens Nico Nol-
len, voormalig topambtenaar bij de
gemeente Maastricht en investeer-
der van het eerste uur, zijn er wel
water- en elektriciteitsleidingen.
Positief is het uitzicht. De villa’s lig-
gen wat dat betreft perfect, boven-
op een heuvel tussen de dorpen Bya-
la en Obzor, met een directe blik
over de baai en het strand, dat te be-

reiken is via een beetje primitieve
trap. „Ja, ideaal is het allemaal nog
niet”, beaamt Nollen. Hij blijft gelo-
ven in de toekomst van het park dat
tot nog toe vooral negatief in het 
nieuws kwam. 
Achtervolgd door geldnood, fraude
en malversaties werd het project,
dat zowel Leers als Nollen hun job
als respectievelijk burgemeester en
gemeenteambtenaar kostte, in 2010
stilgelegd.  Het startkapitaal van 2,5
miljoen leek verloren. Nollen hoopt
het bungalowpark nieuw leven in te
blazen. Hij heeft recent een nieuw
bod op de failliete boedel uitge-
bracht.  „Ik moet het geld nog wel bij
elkaar zien te krijgen, maar als het
lukt, kan het project eindelijk wor-
den afgebouwd.” 
Als het lukt, kunnen ook de credi-
teuren en beleggers een graantje 
meepikken, belooft Nollen.  Leers, 
die voor 220.000 euro een nog te
bouwen villa kocht, geldt als de
grootste schuldeiser.  Veselin Geor-
giev, de Bulgaarse advocaat van de
oud-burgemeester en voormalig
minister,  verwacht dat Leers mini-
maal 12 procent van zijn inleg terug-
krijgt als Nollens voornemen slaagt.
Het project dat in 2007 nog op een 
waarde van ongeveer 10 miljoen
euro werd getaxeerd, is nu maar zes
ton waard. In 2015 werd het nog
voor 1,6 miljoen euro aangeboden, 
maar dat bedrag was voor Nollen 
een brug te ver. Net als voor andere
geïnteresseerden. Acht veilingron-
des later is de oud-ambtenaar de
hoogste bieder. Met een bedrag van
zes ton. Een faire prijs, aldus Nollen,
zeker gezien de huidige staat van 
het villapark. Voor de afbouw van 
de eerste acht villa’s denkt hij nog 
eens anderhalve ton nodig te heb-
ben. „Daarna zien we wel weer ver-
der.” Wie zijn huidige mede-inves-
teerders zijn, laat hij liever in het 
midden. 
Gerd Leers weet niet of hij moet la-
chen of huilen, als hij hoort over de
nieuwste ontwikkeling rond Mari-
na Black Sea.  „Van de ene kant zal ik
blij zijn als ik onder dit drama een
streep kan trekken. Van de andere 
kant moet ik met mijn advocaat nog
overleggen hoe nu verder.” 
Van alle betrokkenen bij het villa-
project was het Bulgaarse trauma 
voor Leers waarschijnlijk het 
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grootst. Het kostte hem niet alleen 
geld, hij werd in 2010 ook gedwon-
gen terug te treden als burgemees-
ter. Zelf ziet Leers zijn vertrek voor-
al als een politieke afrekening, met 
het integriteitsrapport van het Bu-
reau BING van eind 2009 als stok 
om de hond spreekwoordelijk te 
slaan. Al kraakte het rapport ook 
kritische noten. Zo noemde BING 
het „onverstandig” dat Leers een ri-
sicovolle financiële transactie was
aangegaan met zijn ambtenaar Nol-
len. ‘Hiermee heeft de heer L. het ri-
sico genomen dat zijn onafhanke-
lijkheid ten opzichte van betrokken
ambtenaar in de knel zou komen en
dat de gemeentelijke relatie burge-
meester–ambtenaar zou kunnen 
worden beïnvloed door privébelan-
gen van de burgemeester en de be-
trokken ambtenaar.’ Leers mis-
bruikte zijn positie als burgemees-
ter niet bij zijn pogingen zijn

investering veilig te stellen. Hij
trachtte zakelijk en privé te schei-
den, maar derden kunnen en heb-
ben dat anders gezien, aldus BING 
dat het eindoordeel aan de Maas-
trichtse gemeenteraad overliet.
Dat uitgerekend Nollen het project
in Byala nu overneemt, vindt Leers 
op zijn minst opvallend. Het was
diezelfde Nollen die in 2005 besloot
het project te beginnen samen met 
zijn zwager Geurt Stuurman, de 
Bulgaarse architect Dobril Dobrev
en diens Nederlandse familielid 
Jaques Timp. Zij stapten elk voor 
25 procent in het project. De ge-
meenteambtenaar had Dobrev le-
ren kennen via diens zoon Ivan die in
de Belgische grensgemeente
Riemst in dezelfde straat woonde 
als Nollen. De architect, zo vertelt 
Nollen, had hem gezegd dat ‘er goe-
de zaken waren te doen in Bulga-
rije’.

Hun oorspronkelijk idee was om op
een terrein van 20.000 vierkante 
meter 29 villa’s  en 25 appartemen-
ten te bouwen. Verder wilden ze een
jachthaven aanleggen in de baai
voor Byala. De vier mannen staken
er allemaal geld in, Nollen het meest
en Dobrev het minst. De Bulgaar
kreeg wel de grootste zeggenschap
als directeur en projectontwikke-
laar. Het geld dat de aandeelhou-
ders bij elkaar hadden gebracht,
was vooral voor de aankoop van
grond. Voor de bouw van de villa’s
ging het bedrijf op zoek naar exter-
ne beleggers. Leers was een van de 
eersten die werd overgehaald.
Daarna volgden anderen, onder wie
reclameman Fons Bruijs, bekend 
van de reclamecampagne ‘Even 
Apeldoorn bellen’ en beleggers uit 
Groot-Brittannië, België, Duitsland
en Rusland.
Leers zegt over die tijd dat Nollen en
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Dobrev hem destijds een veel te po-
sitief beeld hebben geschetst. „Het 
was een project waar volgens hen
niks mis kon gaan.” Hij neemt zijn 
voormalige ambtenaar kwalijk dat 
hij het deed voorkomen alsof de ver-
koop van de villa’s als een trein liep,
terwijl Leers een van de eersten was
die een vakantiewoning kocht. „Wij
hadden belangstelling voor een wo-
ning aan de zeekant, maar er was –
zo zei Nollen - bijna niks meer te
koop. Na lang soebatten en e-mail-
verkeer met de architect Dobrev ko-
zen we toen voor een woning op de
tweede rij. Achteraf bleek dat wij 
een van de eerste kopers waren.”
Gezamenlijk staken Leers, de ande-
re beleggers en de vier aandeelhou-
ders 2,5 miljoen euro in het project,
maar in 2007 bleek dit onvoldoende
voor directeur en projectontwikke-
laar Dobrev. Hij stapte in 2007 op ei-
gen houtje naar de Piraeus Bank 

Bulgaria om een lening aan te vra-
gen van acht ton. Als onderpand gaf
hij de villa’s van Leers & co.
Daarna ging het van kwaad tot er-
ger.  Onder de kredietaanvraag ble-
ken vervalste handtekeningen te
staan van Leers en zes andere be-
leggers. Bovendien handelde het
uiteindelijk niet om een lening van 
acht ton, maar bijna 2,5 miljoen
euro. Voor de beleggers en Nollen 
reden de stekker eruit te trekken en
Dobrev aan te klagen.  Dat was ook 
het moment waarop vanuit het
kamp-Dobrev de later door BING
weerlegde beschuldiging kwam dat
Leers zijn positie als burgemeester 
zou hebben misbruikt. 
Tussen Dobrev en de Nederlandse 
investeerders kwam het niet meer 
goed. Jaren van voortslepende pro-
cessen waren het gevolg. Tegen de 
Bulgaarse architect, maar ook te-
gen de Pireaus Bank die verdacht
werd van het aannemen van smeer-
geld en meineed. De beleggers kre-
gen op een aantal punten gelijk. Zo
achtte  de rechtbank van Varna be-
wezen dat de handtekeningen on-
der de kredietaanvraag vals waren.
Alleen bleef de vraag onbeant-
woord wie dat gedaan had - Dobrev
of Pireaus. Ook werd bewezen ge-
acht dat Dobrev grote sommen geld
had weggesluisd, maar waar dat 
was gebleven, werd niet duidelijk.
Leers’ raadsman heeft wel een ver-
moeden. Een deel zit waarschijnlijk
bij de familie Dobrev, een ander deel
bij medewerkers van Pireaus en 
wellicht bij corrupte ambtenaren
op justitie.  Of Dobrev ooit moet boe-
ten, betwijfelt Georgiev dan ook. 
Voor Nollen zijn de processen en
zelfs fysieke bedreigingen door on-
der anderen Dobrev, geen aanlei-
ding zijn pogingen te staken. Behal-
ve aandeelhouder van Marina
Black Sea Resort is hij ook eigenaar
van een jachthaven in de baai van 
Byala. „Een steiger van 60 meter
lang, van Nederlandse makelij.”
Georgiev kan het optimisme van
Nollen ondanks alles begrijpen. Er
zijn wel degelijk ook geslaagde pro-
jecten in de buurt van Byala. „Een 
Noors en Deens project kunnen bo-
gen op een winst van 200 procent.” 
Volgens makelaar Andrew Peach
van Bulgarian Properties is het ook
een kwestie van timing. De periode
2005-2007 was achteraf bezien niet
het slimste moment voor een vast-
goedbelegging.  „In Bulgarije heers-
te een soort goudkoorts vanwege
het EU-lidmaatschap in 2007.”  Die 
koorts zakte snel en toen de krediet-
crisis losbarstte, volgde de ont-
nuchtering. De prijzen van vakan-
tiehuizen kelderden met gemiddeld
meer dan 30 procent. De markt is nu
in rustiger vaarwater terechtgeko-
men. De wildwestjaren zijn  voorbij.
Aan Leers zijn die bespiegelingen 
niet besteed: „Blijf ver weg van Bul-
garije.” 

Vakantie vieren in het Marina Black Sea Resort in het Bulgaarse                              Byala is er nog niet bij.  De bouwwerkzaamheden in het villapark liggen stil.   FOTO MAURITS KUYPERS


