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amsterdamVooreendagwas
StarnethuitDenekampvrijdagwe-
reldnieuws.DeNewYorkseburge-
meesterBloombergmaaktebe-
kenddathetbedrijfuitOverijssel
hetgrootstereuzenradterwereld
gaatbouweninzijnstad.

Hetreuzenradmoet191meter
hoogwordenenbijvollebezetting
plaatsbiedenaanruim1.400men-
sen. Debouwzalzo’n230miljoen
dollarkostenen start in2014.Het
radkomttestaanopStatenIsland
enbiedt indeverteuitkijkophet
noordelijkergelegenManhattan.
OpditmomentisdeSingapore
Flyerhetgrootstereuzenradter
wereld(165meter).

DedirectievanStarnethwasvrij-
dagnoginNewYorkennietbereik-
baarvoorcommentaar,maareen
medewerker laatwetentotaalver-
rast tezijndoordeenormeaan-
dachtdiehetnieuwsgenereert.
‘Wijhaddentotaalniet ingeschat
watvoorimpactditnieuwszou
hebben’, reageertze.

Methetbinnenslepenvandeop-
dracht lijkthetbouwenvanreu-
zenradeneentypischHollandse
disciplinetezijngeworden.Ookde

bouwvandeLondonEye,hetrad
dat in2000tererevanhetmillen-
niumaandeoevervandeTheems
werdneergezet, isgrotendeelsge-
realiseerddoorNederlandsepar-
tijen.HollandiauitKrimpenaan
denIJsselnamdebouwvande135
meterhogeconstructievoorzijn
rekening,hetBoxtelseBoschRex-
rothleverdedehydraulischeaan-
drijvingenHydrospex,ondermeer
bekendvanhet–samenmetMam-
moet–optakelenvandeonder-
zeeërKoersk,zettedeLondonEye

rechtop. Hydrospexisoverigens
indirectgelieerdaanStarneth.De
oud-directeurvanHydrospex,
TjerkoJurgens,zattotaprildit jaar
inhetbestuurvanhetbedrijfuit
Denekamp.

Overdefinancieringvanhetpro-
jectwerdnietsbekendgemaakt,
maarzeker isdatdebouwvanreu-
zenradennietzonderrisicois.De
afgelopenjarenwerddebouwvan
meerderegeplandeexemplaren
stilgelegdvanwegeproblemen
metdefinanciering.
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Vooreengoede
lobby ishet
allangte laat
Van onze verslaggeefster
Irene de Pous

den haagHetuurUisaangebro-
kenvoorlobbyisten. IndeStad-
houderskamerwordtdenabije
toekomstineenregeerakkoordge-
beiteld,maardetoegangtotde
hoofdrolspelers iskleinerdanooit.
Wiezijnhuiswerkgoedheeftge-
daan,weetdateraanhemwordt
gedachtaandeonderhandelings-
tafel.Hetoverigeroepenisaando-
vemansorengericht.

Nederlandheeft 13miljoenbondscoa-
ches,verzuchtenonzebestevoetballers
tijdens kampioenschappen.Nudeka-
binetsformatieisbegonnenzijndecoa-
chesvanberoepveranderdenwetenin-
formateursHenkKampenWouterBos
zichelkedagbedolvenonderdeadvie-
zen.Viakranten,tvenradio,envolgens
traditieookviadeouderwetsepost.

Sinds de informateurs vorigeweek
het overleg met de onderhandelaars
zijnbegonnenplofteneral 120brieven
op de mat. Van de energiebedrijven
over de kolenbelasting, de auto-
brancheoverdeforensentaksof depri-
vacybeweging over mobiele vinger-
scannersbijdepolitie.Rondvorigeka-
binetsformatiesliepdetelleroptotbo-
vende500brieven.
‘Wensenlijstjes komen er genoeg,

zelfskant-en-klaretekstenvoorregeer-
akkoorden’, herinnert AndréRouvoet
zich, die in 2007namensdeChristen-
Unieonderhandelaarwas voorhet ka-
binetBalkenendeIV. ‘Maardatkomtin-
houdelijkechtniettersprake.’Deinfor-
mateursontvangenaf en toeeenover-
zichtjeennadeformatieverdwijnende
brieven inhetonlinearchief.
Wie invloedwil hebben, had er eer-

der bijmoetenwezen. ‘De formatie is
als een eindexamen wiskunde’, zegt
doorgewinterde lobbyist Bert Bakker
vanbureauMeines&Partners, tevens
voormaligTweedeKamerlidvoorD66.
‘Als jeeenweekvantevorenbegintmet
dewiskundebenjetelaat.Daarmoetje
al jarenmee bezig zijn. Maar het exa-
men is wel hetmoment waar het om
draait.’

Toeslaan

Beroepslobbyisten sprekenvan ‘kana-
lenopenleggenenonderhouden’. Van
een ‘cyclisch proces’ van relaties aan-
knopen, intensiveren enophet juiste
moment toeslaan. Hoogtepunt in de
cyclus is de formatie,maardat is tege-
lijkertijd een vande lastigstemomen-
ten. Bakker: ‘Normaal heb je veel deel-
nemersindebesluitvorming.DeEerste
enTweedeKamerenhun fractiemede-

werkers, het kabinet, ambtenaren.Nu
ishet slechtseenhandjevolmensen.’
Wat zekerindezefasenoggewichtin

deschaalkanleggeniswatinlobbyjar-
gon ‘coalitievorming’ heet. Wees zo
grootdateennieuwkabinetnietomje
heenkan.Datwasde strategie vanbe-
langengroepenuit dewoonsector, die
in mei al hun plan voor de woning-
marktpresenteerden,Wonen4.0.
‘Iedereendie daar aan tafel zit kent

onsplanvoordewoningmarktenmoet
daar iets vanvinden,’ zegtRobMulder,
directeur belangenbehartiging van
Vereniging EigenHuis. Al gelijk nade
vorige verkiezingen stak VEHmet an-
derespelersuitdesectordekoppenbij
elkaaromaaneengezamenlijkplante
werken voor de volgende ronde. ‘Je
moetvroegbeginnen,wantnuzijnalle
lijntjesdicht.Maar ikhebvanverschil-
lende betrokkenen gehoord dat ons
programmaoptafel zal liggen.’

Zorgverzekeraars

Dekansop invloed isookgroteralsbe-
langengroepennietalleenwatvragen,
maarookietsbieden,zegtRouvoetvan-
uit zijn ervaring als onderhandelaar.
Dietactiekheefthijnuingezetalsvoor-
zittervanZorgverzekeraarsNederland.
Met twaalf andere zorgorganisaties
presenteerdehij dezeweek zijn advie-
zen voorhet nieuwekabinet,met een
telefoontjenaardeinformateursdathij
hetgraagnogkomttoelichten.
‘Ik heb inmei voorgesteld nietmet

dertienverschillendewensenlijstjeste
komen,maar te gaanwerken aan een
offertheycan’trefuse, inclusief eenfinan-
ciële paragraaf,’ zegt Rouvoet. ‘Als je
overdevollebreedtevandesectormet
eenplan komt, dandenk je als onder-
handelaarniet zo snel,wij gaandean-
derekantop.Hetkabinetkanalleeniets
realiserenalszedepoldermeehebben.’

Voor belangrijke spelers zitten de
deurendanooknognietdicht.Bakker:
‘Als Wientjes (van werkgeversvereni-
gingVNO-NCW, red.)belt,danwordter
ook nu heus wel opgenomen.’ Na af-
loop van de vorige kabinetsformatie
verbaasdeBernardWientjes zichover
de verbazing van een journalist, toen
die constateerdedatWientjes dewin-
naarvandeformatiewas. ‘Dekunstvan
dezeclub is lobbyen.’
En ook voor lobbyisten geldt de

kreet: ‘Erispaseenregeerakkoordalser
een regeerakkoord is.’Mieke Pennock
vanbureauWinkelmanenVanHessen:
‘Alser70miljoenergensbijkomt,moet
hetergensandersvandaankomen.Als
diezoektochtwatlangerduurt,komen
ernieuweeconomischecijfers,nieuwe
Europeseverzoeken.Danveranderthet
speelveldweerendatbiedtkansen.’

Nederlandsbedrijf bouwt in
NewYorkgrootstereuzenrad

RonP.vrijgesprokenvanmoord
opAnnekevanderStap in2005
Van onze verslaggeefster
Elsbeth Stoker

amsterdamDeverdachte van
demoordopstudenteAnneke
vander Stap is vrijdagvrijgespro-
ken.HetOpenbaarMinisterie
eiste tweewekengeledennog le-
venslang tegenRonP.Maarvol-
gensdeHaagse rechtbank is eron-
voldoendebewijs tegendeman
die eerder is veroordeeldwegens
demoordopChristel Ambrosius
(Puttensemoordzaak).

Het OM gaat waarschijnlijk in hoger
beroep tegen het vonnis. ‘Ik raad dat
af’, zegtP.’s advocaat. ‘Vrijspraak isde
enige juiste uitspraak. Hoger beroep
kostopnieuwveelgeldenemoties’, al-
dusRuudvanBoom.

Volgens Van der Staps vader ‘is er
recht gesproken,maar geen recht ge-
daan’.Hij is ervanovertuigddatP. zijn
dochterheeftvermoord. ‘Hijmoethet
tochgewoongedaanhebben.Datkun
je op je klompenaanvoelen.’

De 22-jarige Vander Stap verdween
in de nacht van 11 op 12 mei in 2005.
Haar lichaamwerdelf dagen later ge-

vonden indeRijswijksebosjes. Alsge-
volg van het warme zomerweer ver-
keerdehaar lichaaminverrestaatvan
ontbinding enwaren sporen die wij-
zennaareenmogelijkedaderverdwe-
nen.
In2008kwamP.bij justitie inbeeld.

In een mishandelingzaak moest hij
dna afstaan. Toen dit door de dna-da-
tabankwerd gehaald, werd P. gelinkt
aandeberuchtePuttensemoordzaak
uit 1994. Indezezaak,diedraaitomde

moord op Christel Ambrosius, wer-
den aanvankelijk twee anderen ten
onrechteveroordeeld. InmiddelszitP.
een straf van 18 jaar uit wegens deze
moord.

In 2010 kwamP. ook in beeld als de
mogelijke moordenaar van Van der

Stap. In zijn computerwerd haar ver-
dwenenhardeschijf gevonden.Enuit
camerabeeldenvaneennabijgelegen
benzinestationbleekdatP. indenacht
van de moord broodjes en een ijsje
chipt met haar pinpas. Bovendien
melddenmedegevangenenzichbijde
politie:P. zouhunhebbenverteldover
demoord.

Volgens de rechtbankwijst dit ‘di-
rect naar P. als iemand die niet alleen
bij de diefstal van deze goederen be-
trokken kan zijn,maar ook bij de ge-
welddadige levensberoving van Van
der Stap.’ Maar, zegt de rechter, er is
geenaanvullendbewijswaaruitblijkt
P. demoord daadwerkelijk zelf heeft
gepleegd.

‘De rechter laatdoorklinkendathij
mijn cliëntmet tegenzinvrijspreekt’,
zegtVanBoom. ‘Dat vind ikniet juist.’
P. heeft altijd ontkend Vander Stap te
hebbenvermoord.Ook indePuttense
moordzaakzegthijonschuldigtezijn.
Zijn advocaat is in deze zaak inmid-
dels in cassatie gegaan bij de Hoge
Raad.

P. werd ook aangeklaagd voor het
bezit van kinderporno. Dat acht de
rechterwel bewezen.

Het reuzenrad moet 191 meter hoog worden, biedt plaats aan 1.400
mensen en kijkt uit op Manhattan. Artist’s impression / Reuters

Er is geenbewijs dat
hij demoord
daadwerkelijk zelf
heeft gepleegd


