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VOORWOORD 
 

Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het onderzoek door de 

rekenkamercommissie naar de 1e fase van de herontwikkeling van het Havengebied. 

De aanleiding voor het onderzoek is geweest dat met de herontwikkeling van een 

gebied, zo groot en complex als het Havengebied, veel geld gemoeid is en de nodige 

risico‟s een belangrijke rol spelen. Ook de raad heeft zich eerder uitgelaten over het 

willen houden van „grip‟ op de weerbarstige materie van grondexploitaties.  

 

Wij menen dat de algemene les die uit het onderzoek getrokken kan worden, is dat 

het dynamische karakter van een dergelijke herontwikkeling zich niet goed lijkt te 

verhouden met het statische karakter van de onderliggende overeenkomsten met de 

ontwikkelende partij. De gemaakte aanbevelingen richten zich dan ook met name op 

de PPS-constructies die met de private partij worden aangegaan. 

 

Wij danken de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voor de wijze 

waarop deze hebben bijgedragen aan het onderzoek, temeer omdat de huidige 

medewerkers niet betrokken zijn geweest bij het project, wat de 

informatievoorziening en het wederhoor er niet makkelijker op hebben gemaakt. 

 

Wij danken het college voor hun bestuurlijke reactie op de conclusies en 

aanbevelingen. De rekenkamercommissie is verheugd met het feit dat het college de 

conclusies onderschrijft. De reactie van het college is als bijlage aan het 

onderzoeksrapport toegevoegd. Wij hebben de behoefte op enkele punten uit de 

reactie nader in te gaan.  

 

Wij onderschrijven de passage in de reactie van het college dat een kader voor PPS-

constructies voldoende flexibiliteit moet bieden om te anticiperen op de wijzigingen 

in het risicoprofiel, wet- en regelgeving, het programma en de ambities die zich 

gedurende de veelal lange looptijd van een project zullen voordoen. Wij menen 

daarnaast dat dit analoog kan worden toegepast op de vaststelling van 

overeenkomsten met projectontwikkelaars. 

 



 

Natuurlijk heeft de raad met het jaarlijkse Meerjarenperspectief Grondexploitaties en 

de Voortgangsrapportage Ruimtelijke projecten instrumenten gekregen waarmee het 

uitstekend en frequent geïnformeerd wordt. Maar daarmee is de raad nog niet in 

staat om projecten feitelijk bij te sturen. De kaders waarbinnen de raad kan bijsturen 

zijn in een vroeg stadium van de herontwikkeling al vastgelegd in overeenkomsten. U 

heeft dit jaar nog zelf kunnen ervaren hoe lastig het is om projecten te temporiseren 

of vooruit te schuiven als daar al juridisch harde afspraken over gemaakt zijn. 

 

De verwijzing door het college naar de Gemeentewet, waarin staat dat het college 

bevoegd is privaatrechtelijke overeenkomsten aan te gaan is formeel juist. 

Tegelijkertijd vinden wij echter dat het niet te ver gaat om vast te stellen dat  het 

aangaan van een overeenkomst waarin alle risico‟s en verplichtingen voor een 

jarenlange ontwikkeling van een locatie waar miljoenen mee gemoeid zijn het 

karakter van dagelijks bestuur overstijgt.  

 

Wij onderschrijven de suggestie van het college in de laatste alinea van zijn reactie 

om een afsprakenkader op te stellen voor de wijze waarop de raad betrokken wordt 

bij het aangaan van samenwerkings- en intentieovereenkomsten, die, zo is uit het 

onderzoek wel gebleken, essentieel zijn voor het verdere verloop van de 

herontwikkeling. Het lijkt ons verstandig daarbij ook stil te staan bij de vraag welke 

aanvullende informatie de raad nodig heeft (bv. meerdere scenario‟s, risico-

analyses), om tot een zorgvuldige beoordeling van de overeenkomst te komen. 

 

Wij spreken de hoop uit dat het rapport u helpt in de aanstaande discussie met het 

college over de wijze waarop het grondbeleid kan bijdragen aan het bereiken van de 

doelstellingen van de gemeente voor wonen, werken en recreëren in Katwijk. 

 

 

Jan van Wijk 

Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Katwijk 
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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK 

Begin jaren „90 is een start gemaakt met de planvorming voor de herontwikkeling 

van het Havengebied in Katwijk. In het Structuurplan Katwijk 2000 (maart 1994) is 

de basis gelegd voor deze herontwikkeling die in verschillende fasen uitgevoerd zou 

worden. De herontwikkeling omvat het transformeren van een industrieterrein naar 

een woongebied, waarin tevens ruimte bestaat voor detailhandel. De 1e fase betreft 

het gebied aan weerszijden van het Prins Hendrikkanaal vanaf de Zwaaikom tot de 

Mr. H. van der Hoevenstraat. De eerste fase van de herontwikkeling van het 

Havengebied is in 2005 opgeleverd. Tijdens de planontwikkeling en planrealisatie is 

gebruik gemaakt van publiek-private samenwerking (hierna aangeduid als PPS-

constructie), die in belangrijke mate een rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de 

grondexploitatie.  

 

Gezien het feit dat in herontwikkelingsprojecten, zoals dat van het Havengebied, 

sprake is van een groot maatschappelijk belang en hierin veel financiële middelen 

omgaan waaraan financiële en politiek-bestuurlijke risico‟s verbonden zijn heeft de 

rekenkamercommissie van de gemeente Katwijk besloten een onderzoek uit te voeren 

naar de eerste fase van de herontwikkeling van het Havengebied. DHV B.V. Ruimte 

en Mobiliteit heeft de rekenkamercommissie bij de uitvoering van dit onderzoek 

ondersteund.  
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1.2 DOEL EN ONDERZOEKSVRAGEN  

De rekenkamercommissie heeft de volgende doelstelling voor het onderzoek 

geformuleerd: 

 

Inzicht verkrijgen in de uitvoering van de 1e fase van de herontwikkeling van het 

Havengebied en de daaraan gelieerde besluitvorming, om vervolgens te toetsen of 

deze van voldoende kwaliteit zijn om aan de eisen van doelmatigheid en 

doeltreffendheid te kunnen voldoen. 

 

Het onderzoek richt zich dus op de herontwikkeling van de 1e fase van het 

Havengebied. Onderwerpen die daarbij centraal staan zijn de gekozen PPS-

constructie, de financiële en politiek-bestuurlijke risico‟s, het grondbeleid, de 

informatievoorziening richting de raad en de besluitvorming gedurende het project.  

 

Bij het onderzoek staan de volgende hoofdvragen centraal: 

 

1. Welke ambities, doelen en uitgangspunten liggen ten grondslag aan de 

herontwikkeling van de 1e fase van het Havengebied en heeft uitvoering van 

het project conform plaatsgevonden c.q. in welke mate zijn de ambities, 

doelen en uitgangspunten gerealiseerd? (doeltreffendheid)  

2. Heeft de Publiek Private Samenwerking (PPS) bijgedragen aan het vooraf 

verwachte positieve effect c.q. voordelen? (doelmatigheid) 

3. Zijn financiële en politiek-bestuurlijke risico’s vroegtijdig kwalitatief en 

kwantitatief in beeld gebracht en zijn tijdig beheersmaatregelen genomen? 

(doelmatigheid) 

4. Hoe is invulling gegeven aan het grondbeleid en zijn grondexploitaties 

geactualiseerd en zijn risico‟s van grondexploitaties in beeld gebracht? 

(doelmatigheid) 

5. Is de raad tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de herontwikkeling van 

de 1e fase van het Havengebied, alsmede over de politiek-bestuurlijke en 

financiële risico‟s en de beheersing daarvan?  
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1.3 NORMENKADER 

Bij het onderzoeken en beantwoorden van de onderzoeksvragen worden de 

bevindingen getoetst aan een normenkader. Het normenkader bestaat uit de ten tijde 

van het project geldende normen aangevuld met algemeen geaccepteerde normen 

voor dit type projecten en de gemeentelijke sturing daarop. Hieronder is het 

normenkader nader omschreven. 

 

Ambities, doelen en uitgangspunten van het project 

1. Voor de herontwikkeling van het Havengebied, 1e fase zijn ambities, doelen en 

uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van zowel de inhoud als het proces. 

2. De ambities, doelen en uitgangspunten zijn met alle betrokkenen 

gecommuniceerd (college, raad, ambtelijk apparaat en PPS-partners). 

3. De ambities, doelen zijn eenduidig, specifiek, meetbaar en in de tijd uitgezet.  

4. Gedurende de uitvoering van de herontwikkeling heeft structurele monitoring 

van de ambities, doelen en uitgangspunten plaatsgevonden. 

5. Met de afronding van de herontwikkeling van de 1e fase van het Havengebied 

zijn alle ambities en doelen van die fase gerealiseerd. 

6. Tijdens de uitvoering van het project is conform de bij aanvang van het project 

vastgestelde uitgangspunten gewerkt (gedacht kan worden aan financiële 

uitgangspunten, uitgangspunten ten aanzien van de wijze van samenwerking 

met andere partijen etc.). 

 

Publiek-private samenwerking 

7. Voorafgaand aan het vaststellen van de PPS-overeenkomst zijn door de 

gemeente de verwachte positieve effecten en voordelen in beeld gebracht. 

8. In de afgesloten PPS-overeenkomst zijn de risico‟s gespecificeerd naar de 

betrokken partijen benoemd en gekwantificeerd. 

9. De verwachte positieve effecten en voordelen zijn met de PPS-constructie 

waargemaakt c.q. de PPS overeenkomst heeft geleid tot vermindering van de 

financiële risico‟s voor de gemeente. 
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Financiële en politiek-bestuurlijke risico’s 

10. De risico‟s van de herontwikkeling 1e fase zijn bij aanvang kwalitatief en 

kwantitatief in beeld gebracht (politiek-bestuurlijke en ruimtelijke risico‟s zijn 

kwalitatief in beeld gebracht, financiële risico‟s zijn kwantitatief in beeld 

gebracht). 

11. Risico‟s in het project zijn gedurende de uitvoering van de herontwikkeling 

geactualiseerd en eventuele „nieuwe‟ risico‟s zijn benoemd. 

12. Voor de gesignaleerde risico‟s zijn risicobeheersingsmaatregelen genomen 

(gedacht kan worden aan het inzichtelijk maken van risico‟s en kansen, het 

inschatten van de kans van optreden, het treffen van beheersmaatregelen; 

aanpassing van programma, vormgeving, materialisering en eventueel het 

bijstellen van de omvang van het weerstandsvermogen).  

 

Grondbeleid en grondexploitaties 

13. Gemeentelijke uitgangspunten ten aanzien van het grondbeleid waren voor de 

herontwikkeling 1e fase vastgelegd en hieraan is conform uitvoering gegeven. 

14. Grondexploitaties zijn jaarlijks geactualiseerd waarmee risico‟s zowel 

kwantitatief als kwalitatief in beeld zijn gebracht. 

 

Informatievoorziening aan de raad 

15. De raad heeft afspraken gemaakt met het College van B&W over de wijze 

waarop de raad wordt geïnformeerd gedurende het project. 

16. De raad is structureel, tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de voortgang 

van de herontwikkeling 1e fase waarbij een relatie is gelegd met de voor het 

project geformuleerde ambities, doelen en uitgangspunten. 

17. De raad heeft gestuurd op deze ambities, doelen en uitgangspunten. 

18. De raad is geïnformeerd over afwijkingen van ambities, doelen en 

uitgangspunten waarbij tevens de (financiële) consequenties in beeld zijn 

gebracht. 
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1.4 ONDERZOEKSVERANTWOORDING 

In navolging van het doel van het onderzoek en de daarbij geformuleerde 

hoofdvragen is dit onderzoek ingestoken enerzijds als een bestuurskundig en 

anderzijds als een inhoudelijk vraagstuk. Deze benadering is erop gericht om ten 

aanzien van de herontwikkeling van de 1e fase van het Havengebied enerzijds inzicht 

te krijgen in de mate waarin ambities, doelen en uitgangspunten uiteindelijk zijn 

gerealiseerd en de wijze waarop dit is gebeurd en anderzijds inzicht te krijgen in de 

verhouding tussen college, raad en ambtelijk apparaat bij dergelijke 

herontwikkelingsprojecten.  

 

Dit onderzoeksrapport is tot stand gekomen op basis van documentenstudie en 

interviews op ambtelijk niveau. Op basis van de documentenstudie zijn de 

beleidsmatige vaststelling en keuzes voor de herontwikkeling van het Havengebied 

feitelijk in beeld gebracht en is voor zover mogelijk een eerste beeld verkregen van de 

wijze van uitvoering van de herontwikkeling. Hiertoe zijn documenten uit het archief 

bestudeerd, zoals beleidsdocumenten en notities, raads- en commissieverslagen, 

raadsbesluiten en dergelijke. Tevens is op basis hiervan het normenkader (zie 

paragraaf 1.3) verder uitgewerkt. Gebaseerd op de uitkomsten van de 

documentenstudie is een interviewguide opgesteld. Vervolgens zijn binnen de 

gemeente vier interviews gehouden. Interviews hebben plaatsgevonden met één 

huidige medewerker en drie oud-medewerkers van de gemeente die meegewerkt 

hebben aan de herontwikkeling van de 1e fase van het Havengebied en werkzaam 

waren bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Van alle interviews zijn 

gespreksverslagen gemaakt die ter verificatie van de feitelijkheden zijn voorgelegd 

aan de geïnterviewden. Naar aanleiding hiervan zijn eventueel nog bijstellingen of 

aanvullingen in de verslagen doorgevoerd. De interviews zijn gebruikt om de 

bevindingen uit de documentenstudie te toetsen, witte vlekken in te vullen en na te 

gaan in hoeverre de uitvoering conform beleid heeft plaatsgevonden. De bevindingen 

uit de documentenstudie en de interviews zijn in onderlinge samenhang en in het 

licht van de doelstelling van dit onderzoek verder geanalyseerd. De feitelijke 

bevindingen zijn aan de organisatie voorgelegd. Op basis van de ambtelijke reactie op 

de bevindingen is, waar nodig, het rapport aangepast. 

15



 

1.5  LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 wordt een beknopte beschrijving gegeven van het project. Tevens 

worden de beleidsuitgangspunten die van toepassing zijn geweest op de 

herontwikkeling van de 1e fase van het Havengebied nader belicht. Hoofdstuk 3 richt 

zich op het tot stand komen van de PPS-constructie. Van belang hierbij is hoe de 

risico‟s bij aanvang van de PPS-constructie zijn verdeeld en hoe deze verdeling zich 

heeft ontwikkeld tijdens de uitvoering van het project. In hoofdstuk 4 wordt 

aangegeven welke financiële en politiek-bestuurlijke risico‟s naar voren zijn gekomen 

in het onderzoek. In hoofdstuk 5 wordt de informatievoorziening aan de raad 

onderzocht. Van belang hierbij is op welke wijze de raad is geïnformeerd en op welke 

gronden besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het onderzoeksrapport sluit in 

hoofdstuk 6 af met de conclusies en aanbevelingen. 
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2  BELEIDSKADER HERONTWIKKELING  

2.1 INLEIDING 

Voor een goed begrip van de wijze waarop aan de herontwikkeling van de 1e fase van 

het Havengebied is vormgegeven, is het van belang inzicht te hebben in het 

beleidskader en de beleidsmatige uitgangspunten die hieraan ten grondslag hebben 

gelegen. Inzicht in de oorspronkelijke ambities, doelen, uitgangspunten en 

randvoorwaarden waarbinnen de 1e fase van de herontwikkeling van het 

Havengebied zou plaatsvinden en de eventuele tussentijdse aanpassingen daarvan is 

dan ook belangrijk. Dit hoofdstuk geeft hiervan een korte beschrijving voor de 

relevante onderdelen. De belangrijkste documenten waarin het beleidskader voor de 

ontwikkeling van het Havengebied is verwoord, zijn: 

 

 Voorbereidingsbesluiten Prins Hendrikkade (Havengebied)  

(1990, 1992 en 1994)  

 Ontwikkelingsvisie Havengebied  

(28 april 1993) 

 Structuurplan Katwijk 2000  

(30 maart 1994)  

 

In de volgende hoofdstukken wordt onderzocht in hoeverre bij de uitvoering van de  

1e fase van het Havengebied is voldaan aan de gestelde uitgangspunten en 

randvoorwaarden en waarom hier mogelijk van is afgeweken. Voordat wordt 

ingegaan op het beleidskader, wordt in de volgende paragraaf een korte beschrijving 

gegeven van het project. 
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2.2 BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 

De herontwikkeling van het gebied Prins Hendrikkade/Haringkade (Havengebied) is 

één van de belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het Structuurplan Katwijk 2000. 

De herontwikkeling van het Havengebied omvat drie fasen. Fase 1 betreft het gebied 

vanaf de Zwaaikom, het dichtst bij het centrum gelegen gedeelte van het plangebied 

tot de Mr. H. van der Hoevenstraat, aan weerszijden van het kanaal.  

 

Ten tijde van de planvorming viel het plangebied binnen het bestemmingsplan 

„Katwijk aan Zee‟ dat dateerde van 27 november 1986. Ter voorbereiding op het 

nieuwe bestemmingsplan „Prins Hendrikkade‟ is de „Ontwikkelingsvisie Prins 

Hendrikkade‟ opgesteld. Deze ontwikkelingsvisie is door de gemeenteraad op 28 

april 1993 vastgesteld. 

 

Het project is uitgevoerd door middel van een PPS-constructie die de gemeente heeft 

gesloten met Rabo Vastgoed en de Aannemerscombinatie Katwijk (ACK). De 

uitvoering van de herontwikkeling van het Havengebied, 1e fase heeft plaatsgevonden 

in de periode 1995 – 2005. Op basis van de documentenstudie kunnen de volgende 

mijlpalen in het project worden onderscheiden: 

 

 27 september 1990: De raad treft een voorbereidingsbesluit voor het gebied 

Prins Hendrikkade - Haringkade; 

 27 november 1992: het college van B&W stelt het eindconcept van de 

Ontwikkelingsvisie Havengebied vast: een tekort van € 8,1 miljoen (prijspeil: 

31 december 1995) wordt voorzien. Verder onderzoek naar een  

PPS- constructie wordt aanbevolen. De verwachting is dat een samenwerking 

met een private partij kan leiden tot een reductie van het exploitatietekort; 

 26 augustus 1993: de raad besluit onderzoek te laten doen naar een  

PPS-constructie met Rabo Vastgoed; 

 30 maart 1994: de raad stelt het Structuurplan Katwijk 2000 vast; 

 25 januari 1995: de raad besluit een PPS-constructie aan te gaan met Rabo 

Vastgoed: de contractuele fase gaat van start; 
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 25 april 1996: de raad stelt het bestemmingsplan vast; 

 Medio 1996: de gemeente maakt een start met de bodemsanering van de 1e fase 

van het Havengebied; 

 Tweede helft 1996: de gemeente start met bouwrijp maken van de eerste fase; 

gefaseerd wordt het bouwrijp maken aanbesteed; de keuze valt op NBM West; 

 Het project wordt afgerond in 2005 met een exploitatietekort van € 19,0 

miljoen (prijspeil: 1 januari 2007). Door een bij de start van het project niet 

voorziene provinciale subsidie van € 4,8 miljoen heeft de herontwikkeling de 

gemeente uiteindelijk € 14,2 miljoen gekost. 

 

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de beleidsuitgangspunten voor 

de herontwikkeling van de 1e fase van het Havengebied. 

 

2.3 VOORBEREIDINGSBESLUIT PRINS HENDRIKKADE (HAVENGEBIED) 

In 1990 neemt de raad een voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan “Katwijk 

aan Zee”, waar het Havengebied toe behoort. Dit besluit had tot doel om te 

voorkomen dat in de periode van heroverweging van de bestemming van dit 

industrieterrein rondom de Prins Hendrikkade, als zijnde één van de belangrijkste 

onderdelen van de herziening van het structuurplan 1976, activiteiten zouden 

plaatsvinden die de toekomstige bestemming van het gebied zouden frustreren. De 

exacte toekomstige bestemming wordt in de stukken niet genoemd. Dit 

voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van twee jaar.  

 

Op 28 april 1992 stelt de gemeenteraad de hoofdrapportage „scenario‟s en 

alternatieven‟ Katwijk 2000 vast. Van dit stuk wordt melding gemaakt in het 

Structuurplan. Het stuk is echter niet aangetroffen in de archiefstukken. In de 

hoofdrapportage „scenario‟s en alternatieven‟ zou de mogelijkheid uitgewerkt worden 

om bedrijvigheid rond de Prins Hendrikkade (Havengebied) te verplaatsen naar een 

andere locatie in Katwijk. In het kader hiervan wordt de raad verzocht om een nieuw 

voorbereidingsbesluit vast te stellen om ongewenste ontwikkeling in het 

Havengebied tegen te gaan. De bijbehorende tekeningen zijn toen ter inzage gelegd. 
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In 1994 wordt de gemeenteraad opnieuw verzocht een nieuw voorbereidingsbesluit te 

nemen voor het gebied dat valt onder het bestemmingsplan “Katwijk aan Zee”, 

aangezien nog geen nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Ondertussen is in 1992 de 

Ontwikkelingsvisie voor het Havengebied vastgesteld. Gestreefd wordt naar een 

officiële terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan voor het Havengebied in 

mei 1995.  

 

2.4 ONTWIKKELINGSVISIE HAVENGEBIED 

Op 28 april 1993 heeft de raad de Ontwikkelingsvisie Havengebied vastgesteld. 

Hierin worden de uitgangspunten voor de herontwikkeling van de 1e fase van het 

Havengebied vastgelegd. Deze uitgangspunten hebben betrekking op onder meer het 

te realiseren programma, financiën, fasering en planning en de publiek-private 

samenwerking. Hieronder wordt op de uitgangspunten dieper ingegaan: 

 

Programmatische uitgangspunten 

In de Ontwikkelingsvisie wordt aangegeven dat de realisatie van woningbouw in 

combinatie met bedrijven en detailhandel hoge prioriteit heeft. Op basis van 

onderzoek wordt geconcludeerd dat het voortzetten van de huidige functie van het 

gebied, te weten industrieterrein, niet reëel is. Het volgende programma voor de  

1e fase is opgenomen in de Ontwikkelingsvisie: 

 

 woningen:  350 

 detailhandel:  3.200 m2 

 bedrijven:  7.000 m2 

 publiek parkeren: 

 verdiept:  200 openbare parkeerplaatsen 

 maaiveld: 150 openbare parkeerplaatsen 

 

20



 

Verder worden in de Ontwikkelingsvisie per deelgebied uitgangspunten verwoord ten 

aanzien van bebouwingshoogten, ontsluiting voor het verkeer en parkeren. Daarbij is 

onder meer opgenomen dat de parkeergarage naast een publieke functie ook gebruikt 

gaat worden door de bewoners van de appartementen.  

 

Het is opvallend dat in het plan geen sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Als 

reden wordt in de Ontwikkelingsvisie Havengebied gegeven de hoge 

verwervingskosten in het plan van, op dat moment geraamd, € 9,7 miljoen waardoor 

het realiseren van gesubsidieerde woningen niet haalbaar wordt geacht. Daarbij 

wordt aangegeven dat elders in de gemeente voldoende sociale woningbouwplannen 

op stapel staan zodat de keuze om geen sociale woningbouw te realiseren de 

uitvoering van het huisvestingsbeleid niet in de weg staat. 

 

Ter vergelijking met de programmatische uitgangspunten uit de Ontwikkelingsvisie 

vindt onderstaand een opsomming van het feitelijk gerealiseerde programma plaats 

ten aanzien van het aantal woningen (appartementen), parkeren en voorzieningen: 

 

Appartementen Aantallen 

- vrije sector goedkoop 65 

- vrije sector middelduur  95  

- vrije sector duur  245 

Totaal 405 

 

 

Voorzieningen  

- kantoren 1.300 m2 

- commerciële dienstverlening 2.400 m2 

Totaal 3.700 m2 
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Parkeren openbaar  

- openbare parkeergarage 257 plaatsen 

- openbare parkeerplaatsen maaiveld 128 plaatsen  

Totaal 385 plaatsen 

 

 

Parkeren niet openbaar   

- niet openbare parkeergarage 351 plaatsen 

 

 

Het daadwerkelijk gerealiseerde programma wijkt daarmee af van de weergegeven 

programmatische uitgangspunten. Er is sprake van lichte afwijkingen met betrekking 

tot de aantallen woningen en parkeren. In totaal zijn 55 (16%) woningen en 35 (10%) 

openbare parkeerplaatsen meer gerealiseerd dan in de Ontwikkelingsvisie staat 

opgenomen. De overige 357 parkeerplaatsen die in de parkeergarage zijn gerealiseerd 

zijn niet openbaar maar behoren bij de woningen en bedrijfsruimten. Een concreet 

aantal hiervoor is echter niet opgenomen in de programmatische uitgangspunten. 

  

Vergeleken met de oorspronkelijke uitgangspunten om ruim 10.000 m2 te realiseren 

voor bedrijfsruimten en detailhandel is het werkelijk gerealiseerde programma 

opvallend veel kleiner, namelijk 3.700 m2 (63% minder dan de bedoeling). 

Met deze vermindering is tijdens de prec0ntractuele fase in 1994 ingestemd omdat 

ondertussen nieuwe bedrijfslocaties gepland waren in de Katwijkerbroek en Klei-

Oost.  

 

Het project is conform de gestelde ambities ten aanzien van het kwaliteitsniveau 

gerealiseerd. Het hoge ambitieniveau dat de gemeente nastreefde voor de openbare 

ruimte is gerealiseerd. Dit wordt bevestigd in de interviews. 
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Financiële uitgangspunten 

In de Ontwikkelingsvisie signaleert de gemeente dat de herontwikkeling van het 

havengebied een omvangrijke financiële problematiek kent. Onder meer de volgende 

knelpunten worden genoemd: 

 Het verwerven van gronden en opstallen en bedrijfsverplaatsingen zal hoge 

kosten met zich meebrengen; 

 Bodemsanering: voorzien wordt dat de saneringskosten mogelijk de € 4,5 

miljoen zullen overschrijden. 

 Het bouwrijp maken van het gebied is ingrijpend en gecompliceerd: 

verouderde bestaande infrastructuur zal volledig moeten worden gesloopt en 

worden vervangen. 

 Om renteverliezen te voorkomen/beperken zal herontwikkeling helder 

gefaseerd moeten plaatsvinden. 

 

Deze financiële aspecten worden in de Ontwikkelingsvisie kwalitatief benoemd en 

niet gekwantificeerd. Tevens wordt niet duidelijk hoe risico‟s in de toekomst zullen 

moeten worden beheerst. 

 

Ten aanzien van de grondexploitatie behorende bij de herontwikkeling van het 

Havengebied worden in de Ontwikkelingsvisie de volgende uitgangspunten 

geformuleerd:  

 De hoofdinfrastructuur valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

 Bij het bepalen van het exploitatieresultaat is particuliere ontwikkeling als 

uitgangspunt genomen, uitgaande van het bereiken van een reductie op de 

geraamde exploitatietekorten. 

 Het beperken van tekorten zal voor de gemeente de harde inzet zijn in het 

onderhandelingsproces met particuliere partijen. 

 Gestreefd moet worden naar het beperken van het exploitatieverlies door 

verwerving over te laten aan particuliere partijen. Verwerving door de 

gemeente moet zich uitsluitend richten op “sleutelaankopen”. 
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Bij de Ontwikkelingsvisie in 1992 geldt als financieel uitgangspunt dus een 

exploitatietekort van € 8,1 miljoen minus de verwachte reductie als gevolg van 

ontwikkeling door een private partij.  

 

Voor een indicatie van de hoogte van de beoogde reductie kan hier verwezen worden 

naar de bepaling in het Structuurplan Katwijk 2000 uit 1994 dat een kostenreductie 

van 25% nodig is om alle ontwikkelingen uit het Structuurplan te kunnen financieren 

(zie paragraaf 2.5).  

 

Overigens is in de Ontwikkelingsvisie geen gedetailleerde onderbouwing van het 

exploitatietekort opgenomen. 

 

De kosten van de openbare verdiepte parkeergarage zijn niet opgenomen in de 

exploitatie en moeten worden gedekt uit andere budgetten. De kosten van de 

parkeerplaatsen op maaiveld zijn wel opgenomen in de exploitatie. 

 

Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat het project budgettair neutraal 

diende te worden uitgevoerd. De geïnterviewden brachten allen dit uitgangspunt 

naar voren. In de archiefstukken en de raadsverslagen is dit uitgangspunt echter niet 

terug te vinden.  

 

Uitgangspunten met betrekking tot planning en fasering 

De Ontwikkelingsvisie geeft ten aanzien van de fasering en de planning van de 

herontwikkeling aan dat een strikte fasering noodzakelijk is aangezien een 

aanzienlijk bouwvolume op de markt gebracht zal worden. Aansluiting op de 

marktvraag is daarom van belang. In dat kader wordt de realisatie van het 

programma voorzien voor de periode 1995 – 2000. 

 

Concretere uitgangspunten ten aanzien van planning en fasering zijn niet 

aangetroffen in de archiefstukken. Het project is uiteindelijk opgeleverd in 2005. 

 

Tevens wordt aangegeven dat de aanpak van het gebied tussen de Zwaaikom en de 

Mr. v.d. Hoevenstraat prioriteit heeft aangezien in dit plandeel de 

parkeerproblematiek van het hoofdwinkelcentrum in Katwijk aan Zee moet worden 
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opgelost. Als tweede reden wordt genoemd dat dit gebied in vele opzichten 

gezichtsbepalend zal zijn voor Katwijk. De situatie, waarin het gebied de functie 

industrieterrein heeft, doet ernstig afbreuk aan de presentatie van Katwijk langs de 

belangrijkste toegangsweg en aan de presentatie van de Zwaaikom. 

 

Hiermee ontstaat de afbakening van de 1e fase van de herontwikkeling van het 

Havengebied. In de bijlagen van de Ontwikkelingsvisie is een kaart opgenomen 

waarop de afbakening van de verschillende fasen is weergegeven. 

 

Publiek Private Samenwerking 

In de inleiding van de Ontwikkelingsvisie wordt aangegeven dat “de realisatie van de 

bebouwing, met inbegrip van de voor de verschillende deelgebieden benodigde 

infrastructuur die behoort tot het woonrijp maken, in beginsel zal plaatsvinden op 

basis van publiek-private samenwerking (PPS)”. 

 

In de Ontwikkelingsvisie wordt verder een advies uitgebracht over het tot stand 

komen van een PPS-constructie voor de herontwikkeling van de 1e fase van het 

Havengebied. In de Ontwikkelingsvisie wordt geconstateerd dat de voorwaarden voor 

de toepassing van een PPS-constructie in het project aanwezig lijken te zijn. Tevens 

wordt aangegeven dat een lokale ontwikkelaar reeds gronden in het gebied heeft 

verworven. Op basis hiervan wordt geadviseerd verder onderzoek te verrichten naar 

de mogelijkheden om te komen tot een PPS-constructie. Voorgesteld wordt om een 

vijftal ontwikkelaars hun visie op het gebied te laten geven om uiteindelijk te komen 

tot een keuze voor een ontwikkelaar. Lokale ontwikkelaars krijgen de kans om zich 

aan de gemeente te presenteren. Aangegeven is dat vervolgens met maximaal drie 

ontwikkelaars verder overleg gevoerd kan worden. Hen zou tevens gevraagd worden 

om hun visie te geven op het te verwachten exploitatietekort. Deze selectieprocedure 

moest leiden tot een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelaar.  
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Actieplan 

De Ontwikkelingsvisie sluit af met een beknopt actieplan. Hierin is het volgende 

opgenomen dat van belang is: 

 Principe goedkeuring vragen van de gemeenteraad inzake: 

 het programma van te realiseren bestemmingen; 

 de aanvaardbaarheid van het geraamde tekort op de bouwgrondexploitatie 

(van circa € 8,1 miljoen); 

 de wijze van herontwikkeling in de relatie gemeente – particulieren (in de 

vorm van een PPS-constructie). 

 Opzetten van de projectorganisatie voor de herontwikkeling; wijze van 

informatie van de raad; opzetten van de projectplanning (in hoofdlijnen); 

 Selectie van particuliere ontwikkelaars voor de eerste fase; dit afzonderlijk 

voor het noordelijke en het zuidelijke deel en voor het gebied Rogstraat. 

 

2.5 STRUCTUURPLAN KATWIJK 2000 

Op 30 maart 1994 is het Structuurplan Katwijk 2000 door de raad vastgesteld. In dit 

plan is opgenomen welke ruimtelijke ontwikkelrichting de gemeente voorziet voor de 

gemeente als geheel. De herontwikkeling van het gebied Prins Hendrikkanaal 

(Havengebied) heeft grote prioriteit in het Structuurplan. Katwijk kent namelijk een 

grote druk van de eigen (maatschappelijk en economisch gebonden) bevolking op de 

plaatselijke woningmarkt.  
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In het Structuurplan wordt aangegeven dat de herontwikkeling van de 1e fase van het 

Havengebied moet plaatsvinden in de periode 1994 – 2000. De volgende 

uitgangspunten en randvoorwaarden zijn het meest van belang voor de 

herontwikkeling van de 1e fase van het Havengebied: 

 

 In het Structuurplan wordt de locatie Havengebied aangewezen als locatie 

waar verdichting kan plaatsvinden. Het gebied leent zich voor gestapelde 

woningbouw met hoge kwaliteit als aanvulling op de bestaande 

woningvoorraad en andere nieuwbouwplannen. In het gebied kunnen circa 

450 woningen worden gerealiseerd.  

 In verband met de sanering van het Havengebied zullen de hier gevestigde 

bedrijven voor een belangrijk deel moeten worden uitgeplaatst. 

 De „kop‟ van het Havengebied heeft een belangrijke functie voor parkeren. 

 In de uitvoering van het Structuurplan Katwijk 2000 zal de publiek-private 

samenwerking aan betekenis winnen. Deze samenwerking kan volgens het 

Structuurplan onder bepaalde omstandigheden voordelen bieden, met name 

indien: 

 een marktgerichte benadering van verwerving en ontwikkeling vereist is; 

 een geïntegreerde aanpak van bouwrijp maken en bouwen het 

ontwikkelingsrisico beperkt; 

 de gemeente in de grondexploitatie een duidelijke begrenzing van 

voorziene tekorten belangrijker vindt dan de mogelijkheid om te profiteren 

van eventuele meevallers en hogere opbrengsten tijdens de ontwikkeling 

zelf. 

 De voorbereiding en uitvoering van de hoofdinfrastructuur blijft onder de 

verantwoordelijkheid vallen van de gemeente. 

 De integrale herontwikkeling van het gebied Prins Hendrikkade is alleen 

mogelijk als tevoren de sanering van de bodem en van de onderwaterbodem 

van het kanaal worden aangepakt. Het rijk verstrekt hiervoor, via de provincie, 

subsidies in het kader van de Interim-wet Bodemsanering (IBS). 
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 De volgende zaken mogen ten laste worden gebracht van gemeentelijke 

reserves: 

 Investeringen in hoofdinfrastructuur 

 Bodemsanering 

 Het afdekken van tekorten op bouwgrondexploitaties 

 Voor de financiering van het Structuurplan Katwijk 2000 zullen de 

gemeentelijke reserves ontoereikend zijn. In het Structuurplan wordt daarom 

aangegeven dat de financiering wel mogelijk is indien een kostenreductie van 

25% gerealiseerd kan worden. Deze reductie zal moeten worden gevonden 

door besparing op kosten en het verhalen van kosten op belanghebbenden 

(profijtbeginsel), een hogere bijdrage van de private sector in het kader van de 

publiek-private samenwerking en bijdragen van de hogere overheid. Het 

Structuurplan spreekt tevens uit dat kritisch onderzoek naar deze 

reductiemogelijkheden moet worden gedaan in relatie tot de herontwikkeling 

van het Havengebied. Tevens wordt aangegeven dat een financiële verkenning 

moet worden gemaakt van de exploitatie van het Havengebied met private 

partners. 

 De besluitvorming omtrent investeringsbeslissingen en belastingverhogingen 

vindt in eerste instantie plaats middels de jaarlijks vast te stellen 

meerjarenbegrotingen en in tweede plaats middels de kredietaanvragen. 

Bijsturing door de raad blijft dus steeds op alle punten mogelijk, zonder dat 

het richtinggevend doel uit het oog wordt verloren.  

 Een substantieel deel van de financiële verplichtingen vloeit voort uit de 

voorziene tekorten op bouwgrondexploitaties. Om een goede beheersing van 

deze exploitaties te verkrijgen, zullen deze van jaar tot jaar worden 

geactualiseerd en aan de raad worden gepresenteerd. Dreigen tekorten groter 

te worden dan geraamd, dan worden tegelijkertijd voorstellen tot bijstelling 

van de plannen voorgelegd. 
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2.6 ARCHITECTONISCH MASTERPLAN  

In april 1995 wordt een vormcoördinator aangesteld die als opdracht krijgt om de 

uitgangspunten van het ontwerp bestemmingsplan uit te werken en de 

architectonische randvoorwaarden daarbij op te stellen. De verschillende 

deelplannen die vervolgens aan diverse architecten worden toegewezen moeten 

voldoen aan dit zogeheten Architectonisch Masterplan. Het Masterplan dat in 

september 1995 gereed is, en besproken wordt met de commissie VROM, heeft een 

aantal consequenties. 

 

In de oorspronkelijke opzet was sprake van twee binnenhoven die niet openbaar 

toegankelijk waren. In de nieuwe opzet is sprake van drie binnenhoven, waarin een 

deel wel een openbaar karakter krijgt en waarvoor de inrichting en onderhoud voor 

rekening van de gemeente komen.  

 

Als gevolg van de veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan zijn de 

aan Rabo Vastgoed vallende kosten hoger geworden. In de afronding van de 

contractuele fase is met Rabo Vastgoed afgesproken dat deze extra kosten 

gecompenseerd kunnen worden door extra woningen te realiseren. Hierdoor komt 

het totaal aantal woningen te liggen op 405 (was tot dat moment 384) en een hogere 

gemiddelde prijs. 

 

Het Architectonisch Masterplan zal vervolgens als onderlegger dienen voor het 

opstellen van één of enkele uitwerkingsplannen voor de 1e fase van het Havengebied. 

 

2.7 GRONDBELEID GEMEENTE KATWIJK 

Bij de documentenstudie is geen informatie aangetroffen over het door de gemeente 

gevoerde grondbeleid. Uit de interviews is echter gebleken dat de gemeente tot begin 

jaren ‟90 een actief grondbeleid voerde. De gemeente kocht gronden op en gaf 

bouwrijpe kavels uit. Mede vanuit het oogpunt van het vermijden van risico‟s heeft 

het college begin jaren ‟90 besloten over te gaan op een meer passieve vorm van 

grondbeleid. Hierbij werden grondaankopen overgelaten aan de markt. De gemeente 

toetst vervolgens de op deze gronden ingediende bouwplannen.  

29



 

2.8 TUSSENCONCLUSIE  

De ambities, doelen en uitgangspunten voor de herontwikkeling van de eerste fase 

van het Havengebied zijn voorafgaand aan het project vastgelegd in een aantal 

beleidsdocumenten. Met name het Structuurplan Katwijk 2000 en de 

Ontwikkelingsvisie spelen hier een belangrijke rol in. De rekenkamercommissie 

concludeert op basis van de geformuleerde bevindingen in hoofdstuk 2 het volgende: 

1. De ambities, doelen en uitgangspunten zijn voorafgaand aan de uitvoering van 

het project niet even concreet geformuleerd. Zo ontbreekt het aan een 

stedenbouwkundig programma van eisen en aan een gedetailleerde 

grondexploitatie.  

2. Het project is uiteindelijk opgeleverd in 2005, terwijl uitgangspunt was in 

2000 de herontwikkeling van de 1e fase van het Havengebied gerealiseerd te 

hebben. Concretere uitgangspunten ten aanzien van planning en fasering zijn 

niet gemaakt. 

3. Voor het aangaan van de PPS-constructie is onder meer als doelstelling 

geformuleerd een duidelijke begrenzing van tekorten belangrijker te vinden 

dan de mogelijkheid om te profiteren van eventuele meevallers en hogere 

opbrengsten tijdens het ontwikkeltraject zelf. Juist vanwege deze doelstelling 

is het opvallend dat de financiële uitgangspunten wel kwalitatief maar niet 

kwantitatief zijn benoemd. 

4. Het daadwerkelijk gerealiseerde programma wijkt af van de uitgangspunten. 

Er zijn meer woningen (16%) en openbare parkeerplaatsen (10%) gebouwd. 

5. Vergeleken met de oorspronkelijke doelstelling voor het realiseren van 

detailhandel, kantoren en bedrijven is substantieel (63%) minder gerealiseerd.  

6. Het project is conform de gestelde ambities ten aanzien van het 

kwaliteitsniveau gerealiseerd. Het hoge ambitieniveau dat de gemeente 

nastreefde voor de openbare ruimte is gerealiseerd. 

 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de totstandkoming van de PPS-constructie, 

waarmee de herontwikkeling is uitgevoerd. 
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3 PPS-CONSTRUCTIE HAVENGEBIED 

3.1 INLEIDING 

Voor de herontwikkeling van de eerste fase van het Havengebied is de gemeente 

Katwijk een samenwerkingsverband (publiek-private samenwerking) aangegaan met 

Rabo Vastgoed en de Aannemerscombinatie Katwijk (ACK). Uit de interviews blijkt 

dat Rabo Vastgoed de ontwikkelaar en contractpartner voor de gemeente was. De 

ACK is opgetreden als aannemer voor de herontwikkeling. Voor deze samenwerking 

is in 1995 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de gemeente Katwijk 

en Rabo Vastgoed. In deze samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd welke 

verantwoordelijkheden de gemeente en Rabo Vastgoed hebben ten aanzien van de 

herontwikkeling van het Havengebied. 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de totstandkoming van de publiek-private 

samenwerking voor de herontwikkeling van de 1e fase van het Havengebied.  

De PPS-constructie tussen de gemeente Katwijk en Rabo Vastgoed heeft een 

belangrijke rol gespeeld in de herontwikkeling van de 1e fase van het Havengebied.  

In de volgende paragraaf wordt het proces beschreven dat heeft geleid tot het sluiten 

van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Rabo Vastgoed en de 

verwachting ten aanzien van de risicoverdeling van de gemeente. Vervolgens wordt in 

paragraaf 3.3 een beschrijving gegeven van de verdeling van de risico‟s zoals 

opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst.  
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3.2 TOTSTANDKOMING VAN DE PPS-CONSTRUCTIE 

Op 10 september 1991 besluit het college van B&W om onder sturing van de 

beleidsgroep Katwijk 2000 een werkgroep te formeren die op korte termijn advies 

uitbrengt over de herontwikkeling van het gebied Prins Hendrikkade en omgeving. 

Onderdeel van dit advies betreft het wel of niet aangaan van een 

samenwerkingsverband met marktpartijen. In het bijbehorende collegevoorstel  

(d.d. 27 augustus 1991) wordt de vraag gesteld in hoeverre een PPS-constructie bij de 

herontwikkeling van het gebied gewenst is voor zowel de gemeente als voor 

marktpartijen. Bij het collegevoorstel is een beknopte samenvatting van een brochure 

van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

(VROM) gevoegd die een toelichting geeft op PPS-constructies, het proces om ertoe 

te komen en de voor- en nadelen ervan.  

 

Uit de nota voor B&W van 29 juli 1993 blijkt dat er contact is tussen de gemeente en 

Rabo Vastgoed en de ACK. In het voorstel is het volgende opgenomen: 

 

 Onder verwijzing naar de concept Ontwikkelingsvisie heeft de 

Aannemerscombinatie Katwijk B.V. (ACK) zich gepresenteerd aan de 

gemeente. Vermeld werd dat gezien de complexiteit van het project en de 

bijbehorende financiële risico‟s drie Katwijkse ontwikkelaars zich hebben 

verenigd. 

 In een brief van 11 maart 1993 heeft Rabo Vastgoed zich gepresenteerd aan de 

gemeente.  

 De raad zal worden geadviseerd om in te stemmen met een onderzoek naar 

een PPS-constructie met de ACK en Rabo Vastgoed. 

 

De selectie van een vijftal ontwikkelaars, hetgeen als uitgangspunt is verwoord in de 

Ontwikkelingsvisie, heeft niet plaatsgevonden. 
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Op 5 augustus 1993 worden door de gemeente brieven verzonden naar de ACK en 

Rabo Vastgoed waarin zij worden geïnformeerd over het feit dat aan de raad wordt 

voorgesteld te komen tot een onderzoek naar een PPS-constructie tussen de 

gemeente en beide partijen. 

 

In het raadsvoorstel 1993/07.19 behorende bij de raadsvergadering van 26 augustus 

1993 wordt de raad gevraagd om in te stemmen met een onderzoek (verkennende 

fase) naar samenwerking met Rabo Vastgoed en de ACK om door middel van 

publiek-private samenwerking tot feitelijke planontwikkeling te komen van de 1e fase 

van het Havengebied. In het raadsvoorstel wordt tevens een aantal uitgangspunten 

en risico‟s (niet gekwantificeerd) van de herontwikkeling van het Havengebied 

verwoord, waaronder de volgende: 

 

 Als uitgangspunt wordt verwoord dat “de gemeente in de grondexploitatie een 

duidelijke begrenzing van de voorziene tekorten vooraf belangrijker vindt dan 

de mogelijkheid te profiteren van eventuele meevallers en hogere opbrengsten 

tijdens het ontwikkelingstraject zelf”.  

 Bij brief van 11 maart 1993 maakt Rabo Vastgoed haar belangstelling bekend 

voor de ontwikkeling van het gebied. In haar brief van 5 juli 1993 verzoekt 

Rabo Vastgoed aangewezen te worden als partner voor de herontwikkeling van 

het Havengebied, 1e fase. Voorgesteld wordt om gezamenlijk met de 

Aannemerscombinatie Katwijk B.V. en de gemeente een samenwerking aan te 

gaan. In het raadsvoorstel wordt de raad verzocht in te gaan op dit voorstel 

door in te stemmen met een onderzoek naar de PPS-constructie. 

 In het raadsvoorstel wordt tevens onderkend dat aan het direct inschakelen 

van Katwijkse aannemers (de ACK) nadelen kunnen kleven, zoals het 

verkrijgen van een mogelijk minder scherpe prijsvorming dan bij het 

inschrijving van meerdere concurrenten, en een mogelijke 

belangenverstrengeling. Als voordeel wordt benoemd, naast dat zij reeds enige 

strategische gronden in het gebied in eigendom hebben, de plaatselijke 

werkgelegenheid, alsmede de bekendheid ter plaatse. 
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Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat de totstandkoming van de PPS-

constructie met Rabo Vastgoed en de ACK werd ingegeven doordat de ACK een 

grondpositie had in het gebied dat herontwikkeld zou gaan worden. Hiermee was de 

gemeente als het ware genoodzaakt om samen te werken met deze partijen. 

Onteigening van de gronden van de ACK door de gemeente was niet mogelijk doordat 

de ACK in principe zelf in staat was om bouwplannen op haar gronden te realiseren.  

 

Ook is in de interviews aangegeven dat de herontwikkeling van de 1e fase van het 

Havengebied een uniek (en gecompliceerd) project was voor de gemeente. Dit was 

één van de redenen waarom is onderzocht in hoeverre een PPS-constructie van nut 

zou kunnen zijn bij de herontwikkeling van het gebied. 

 

De raad stemt in met het raadsvoorstel en dus met een onderzoek naar een  

PPS-constructie met Rabo Vastgoed en de ACK. Uit het onderzoek moet blijken in 

hoeverre een PPS-constructie gewenst is voor de gemeente. Tevens stemt de raad 

daarmee in met de voorgestelde procedure tot het aangaan van een PPS-constructie. 

Deze procedure bestaat uit de volgende fasen: 

 

Verkennende fase (1 oktober 1993 tot 1 april 1994) 

Deze fase moest leiden tot een globaal inzicht in de toegevoegde waarde van een PPS-

constructie met Rabo Vastgoed en de ACK. Hiertoe zijn zaken onderzocht als 

saneringsmaatregelen, grondverwerving, alsmede een gedragen programma van 

eisen voor de ontwikkeling van het gebied.  

 

Na een half jaar is de tussenbalans opgemaakt om te bezien of er uitzicht is op het 

sluiten van een PPS-constructie. Zowel de gemeente als Rabo Vastgoed hebben op 

dat moment een positief advies gegeven over het verder onderzoeken van de PPS-

constructie. Na enige vertraging heeft dit plaatsgevonden in een 

raadscommissievergadering van 13 juni 1994. Daarin werd eveneens groen licht 

gegeven voor de precontractuele fase.  

 

Precontractuele fase (1 april 1994 tot 25 januari 1995) 

Gezien het positieve advies van beide partijen is overgegaan tot de precontractuele 

fase, waarin gekomen moest worden tot een planologisch en financieel masterplan. 
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Deze stukken zouden inzicht moeten geven in de saneringsmaatregelen, de 

grondverwerving, de bedrijfsverplaatsingen, de kwantificering van de infrastructuur, 

de plancapaciteit en het wenselijke programma. De precontractuele fase zou 

afgesloten worden met een intentieovereenkomst.  

 

Besluitvorming hierover zou worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de 

Vastgoedcommissie van Rabobank Nederland. Ook zou in deze fase de ontwikkeling 

van het bestemmingsplan ter hand worden genomen en toepassing worden gegeven 

aan de inspraakverordening. 

 

In het raadsvoorstel behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst wordt de raad 

naast een toelichting over de artikelen van de overeenkomst tevens geïnformeerd 

over het dan aanwezige exploitatietekort en een opsomming van de risico‟s . 

Dit zijn: 

 

 Hogere bouwkosten parkeergarage 

 Privatisering parkeergarage 

 Omzetbelasting over bouwexploitatiebijdrage 

 Renteverlies door bouwstagnatie 

 Planschade 

 

De risico‟s zijn niet gekwantificeerd. 

 

De raad heeft op 25 januari 1995 besloten de Samenwerkingsovereenkomst met Rabo 

Vastgoed voor de herontwikkeling van de 1e fase van het havengebied aan te gaan. 

 

Contractuele fase (30 januari 1995- 21 december 1995) 

Op 30 januari 1995 ondertekenen de gemeente en Rabo Vastgoed de 

Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkeling Prins Hendrikkade (aangepaste versie 

22 december 1994). De Samenwerkingsovereenkomst is dus aangegaan met Rabo 

Vastgoed. De gemeente heeft geen directe overeenkomst met de ACK gesloten. 

 

In deze fase moet tot de formele (bestemmings-) en feitelijke planontwikkeling 

worden gekomen. Naast de formele bestemmingsplanprocedure, uitmondend in het 
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door de raad vaststellen van het bestemmingsplan, zullen te sluiten overeenkomsten 

eveneens aan de raad worden voorgelegd. 

 

Met het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst op 30 januari 1995 vangt de 

contractuele fase dus aan. Na het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst 

hebben gemeente en Rabo Vastgoed nog overleg gevoerd over de verschillende 

onderwerpen van nadere uitwerking. Deze uitwerkingen hebben geleid tot het 

raadsvoorstel van 13 december 1995 waarin wordt geconcludeerd dat in de op 30 

januari 1995 met Rabo Vastgoed getekende Samenwerkingsovereenkomst reeds de 

lijnen zijn vastgelegd van de samenwerking bij de ontwikkeling van het Havengebied. 

Geconstateerd wordt dat nog enkele kanttekeningen en opmerkingen zijn gemaakt. 

Deze tasten de Samenwerkingsovereenkomst niet aan. Daarom wordt geconcludeerd 

uitvoering te geven aan de in de Samenwerkingsovereenkomst beschreven 

besluitvorming om tot afronding te komen van de contractuele fase.  

 

Zowel een notitie van Adviesbureau BRO ter afsluiting van de contractuele fase, als 

de Samenwerkingsovereenkomst zijn als bijlage bij het raadsvoorstel opgenomen. In 

het raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over onder meer de volgende zaken: 

 

 Conclusies van het overleg met Rabo Vastgoed over onderwerpen van nadere 

uitwerking 

 De laatste financiële ontwikkelingen (parkeergarage en infrastructuur)  

 De resterende gekwalificeerde risico‟s (privatisering parkeergarage, het 

renteverlies door bouwstagnatie, planschade en het saneren van de vervuilde 

Kanaalbodem) 

 

In het raadsvoorstel van 13 december 1995 wordt eerst inzichtelijk gemaakt welke 

overlegpunten na de vaststelling van de Samenwerkingsovereenkomst besproken zijn 

tussen gemeente en Rabo Vastgoed. Op een aantal aspecten na wordt in het 

raadsvoorstel gemakshalve verwezen naar de notitie van Adviesbureau BRO die als 

bijlage is bijgevoegd.  
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De punten van overleg betreffen onder meer: 

 

 De gevolgen van de architectonische veranderingen uit het Architectonisch 

Masterplan, zoals de toename van het aantal woningen  

 

Als gevolg van architectonische veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke 

plan zijn de aan Rabo Vastgoed vallende kosten hoger geworden. In de afronding van 

de contractuele fase is daarom afgesproken dat deze extra kosten gecompenseerd 

kunnen worden met de bouw van extra woningen (totaal 405, was 384) en een iets 

hogere gemiddelde prijs per woningen. De bouwkostenstijging heeft geen gevolgen 

voor de gemeentelijke bijdrage. In de archiefstukken is geen berekening 

teruggevonden waarop de compensatie van de extra woningen in het plan is 

gebaseerd.  

 

Het is opvallend dat deze aanpassing van het woningbouwprogramma, waarmee 

wordt afgeweken van de uitgangspunten zoals opgenomen in de 

Samenwerkingsovereenkomst, niet leidt tot een aanvulling op de overeenkomst. 

 

 Nadere afspraken over de gemeentelijke bijdrage in de bouwexploitatie van 

Rabo Vastgoed 

 

Over de in de Samenwerkingsovereenkomst afgesproken gemeentelijke bijdrage van 

€ 4,2 miljoen wordt aanvullend afgesproken dat per bouwfase een 

exploitatieberekening wordt opgesteld. Wanneer daaruit blijkt dat door een gunstige 

cash-flow met een lagere gemeentelijke bijdrage kan worden volstaan, schuift het 

verschil door naar een volgende fase.  

 

 Onderzoek naar de exploitatie van het openbare deel van de parkeergarage 

 

Geconcludeerd wordt dat indien de gemeente wil vasthouden aan de realisatie van 

een openbare parkeergarage, het beheer daarvan door derden of de gemeente gaat 

plaatsvinden. Hiermee wordt het risico meer in de richting van de gemeente 

geschreven. In de Ontwikkelingsvisie was verwoord dat de realisatie en het beheer bij 

een derde partij zou komen te liggen.  
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Financiële ontwikkelingen  

Vervolgens geeft het raadsvoorstel inzicht in de financiële risico‟s die de gemeente 

tegemoet kan zien bij de herontwikkeling van het gebied. Het in de 

Ontwikkelingsvisie nog ingeschatte exploitatietekort bedroeg circa € 8,1 miljoen, 

exclusief een nog te realiseren reductie hierop als gevolg van een ontwikkeling door 

een private partij. Uit het raadsvoorstel blijkt dat het tekort is opgelopen tot circa  

€ 13,7 miljoen. In hoofdstuk 4 wordt verder op het financieel verloop van het project 

ingegaan. 

 

Besluitvorming  

De raad heeft tijdens de vergadering van 21 december 1995 ermee ingestemd:  

 

 dat de gezamenlijke realisatie van het gebied haalbaar c.q. wenselijk is; 

 dat de gemeente en Rabo Vastgoed de realisatie van het gebied gezamenlijk 

zullen uitvoeren; 

 eventuele nieuwe aspecten op te nemen in per deelgebied op te stellen 

exploitatieovereenkomsten.  

 

In de inleiding van de notitie van adviesbureau BRO staat dat Rabo Vastgoed tijdens 

het overleg in de contractuele fase steeds gesteld heeft dat er geen nieuw contract 

meer hoeft te worden gemaakt maar dat verdere afhandeling plaatsvindt in de 

exploitatieovereenkomsten die voor elke bouwfase apart moeten worden opgesteld. 

De gemeente heeft hiermee ingestemd. 

 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de risicoverdeling tussen de gemeente 

Katwijk en Rabo Vastgoed zoals die is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst. 
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3.3 VERDELING VERPLICHTINGEN IN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

In de Samenwerkingsovereenkomst en de uitwerking daarna in de contractuele fase  

worden zaken vastgelegd met betrekking tot de afbakening van het plangebied, het te 

realiseren bouwprogramma, de planning en fasering en een geschillenregeling.  

 

Onderstaande paragraaf gaat in op een ander aspect dat in de 

samenwerkingsovereenkomst is neergelegd, namelijk de afspraken die gemaakt zijn 

over de verantwoordelijkheden en verplichtingen van zowel de gemeente als Rabo 

Vastgoed/ACK.  

 

Verantwoordelijkheden en verplichtingen voor gemeente 

De volgende verantwoordelijkheden en verplichtingen komen voor rekening van de 

gemeente: 

 De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van de hoofdinfrastructuur 

(openbare ruimte); 

 De gemeente levert een financiële bijdrage in de hoofdinfrastructuur; 

 De gemeente levert een financiële bijdrage in de realisatie van de openbare 

parkeervoo0rzieningen binnen de bebouwingsvlekken;  

 De gemeente levert een financiële bijdrage in de bouwexploitatie van de 

bebouwingsvlekken.  

 

De bebouwingsvlekken betreffen het uitgeefbare gebied, waar Rabo Vastgoed 

haar programma op realiseert. Het betreft hier dus een bijdrage van de 

gemeente in de bouwexploitatie van Rabo Vastgoed. De bijdrage wordt 

vastgesteld op € 4,2 miljoen. Dit bedrag zal na 1 januari 1996 worden 

geïndexeerd met 7% rente per jaar. 

 

Om te beoordelen of de bijdrage van de gemeente aan de bouwexploitatie van 

Rabo Vastgoed werkelijk nodig is, wordt overeengekomen dat per deelfase een 

aparte deelexploitatie wordt opgezet. Wanneer uit de afrekening van de 

deelfase vervolgens blijkt dat door een gunstige cashflow de gemeente met een 
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lagere bijdrage kan volstaan, zal het verschil worden opgeschort naar een 

volgende fase. 

 Rabo Vastgoed en de gemeente zullen zich inspannen om eigendom, 

exploitatie en beheer van de openbare parkeergarage onder te brengen bij een 

derde. Partijen zullen daartoe in eerste instantie overleggen met de ACK, die 

onder voorwaarde van onder andere rendement en parkeerbeleid in principe 

bereid is de parkeergarage te exploiteren. Indien niet (tijdig) tot 

overeenstemming wordt gekomen over het beheer en de exploitatie zal het 

eigendom uiteindelijk op de gemeente overgaan.  

 De door de gemeente te leveren gronden worden bouwrijp opgeleverd, dat wil 

zeggen gesaneerd, vrij van verontreiniging, geëgaliseerd, vrij van puin en 

funderingen.  

 De gronden die al bij de gemeente in eigendom zijn, worden voor een bedrag 

van € 3,8 miljoen ingebracht. Bij afname van deze gronden door Rabo 

Vastgoed na 1 januari 1996 zal door de gemeente geen rente meer in rekening 

worden gebracht. 

 Indien ten gevolge van ontwikkelingen die niet konden worden voorzien 

(bijvoorbeeld plotselinge vraaguitval op de markt voor koopwoningen) minder 

grond wordt afgenomen of in een lager tempo dan voorzien, wordt in 

onderling overleg een nadere regeling getroffen. 

 

Verantwoordelijkheden en verplichtingen voor Rabo Vastgoed 

De volgende verantwoordelijkheden en verplichtingen komen voor rekening van 

Rabo Vastgoed: 

 Rabo Vastgoed zal het openbaar gebied voor zover nog niet in handen van de 

gemeente, om niet en vrij van opstallen en vrij van verontreiniging doen 

leveren aan de gemeente. Sloop- en saneringskosten maken beiden deel uit van 

de bouwexploitatie. 

 De verwerving van de gronden wordt gerealiseerd door Rabo Vastgoed. Met de 

gemeente is een maximum aankoopbudget van € 13,7 miljoen, prijspeil  

1 januari 1996 (dit bedrag moet niet worden verward met het in paragraaf 3.2 
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genoemde exploitatietekort van € 13,7 miljoen) afgesproken. Rabo Vastgoed 

heeft de inspanningsverplichting de gronden te verwerven voor een lager 

bedrag. Een onderschrijding van het maximum aankoopbudget komt ten 

gunste van de gemeente.  

 De gronden die niet in gemeente-eigendom komen (niet openbaar gebied) 

worden door Rabo Vastgoed bouw- en woonrijp gemaakt. 

 De verkoopprijzen van de woningen en bedrijfsruimten worden, mits binnen 

de grenzen van de in de Samenwerkingsovereenkomst aangegeven 

differentiatie (vrije sector goedkoop, vrije sector middelduur en vrije sector 

duur) door Rabo Vastgoed bepaald.  

 Rabo Vastgoed zal de gronden van de gemeente afnemen nadat een 

voorverkoop van 60% van de woningen, per deelfase is gerealiseerd.  

 

3.4 TUSSENCONCLUSIE 

De rekenkamercommissie concludeert op basis van de geformuleerde bevindingen in 

hoofdstuk 3 het volgende: 

1. De in de Ontwikkelingsvisie voorgenomen aanbesteding waarbij een vijftal 

ontwikkelaars zou worden uitgenodigd, heeft niet plaatsgevonden. 

2. Een duidelijke afweging die heeft geleid tot de keuze van de combinatie Rabo 

Vastgoed en ACK is niet inzichtelijk gemaakt. 

3. De PPS-constructie als instrument en het proces van aangaan van de 

constructie is regelmatig besproken in de raadscommissies en de raad.  

4. De in de Ontwikkelingsvisie voorgenomen aanbesteding waarbij een vijftal 

ontwikkelaars zou worden uitgenodigd, heeft niet plaatsgevonden. 

5. Een duidelijke afweging die heeft geleid tot de keuze van de combinatie Rabo 

Vastgoed en ACK is niet inzichtelijk gemaakt. 

6. De voor- en nadelen van de PPS-constructie zijn voorafgaand aan het 

vaststellen van de Samenwerkingsovereenkomst echter niet gekwantificeerd.  
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7. In de Samenwerkingsovereenkomst zijn de verplichtingen en risico‟s van de 

betrokken partijen wel benoemd, maar niet gekwantificeerd. 

 

In het navolgende hoofdstuk worden de financiële risico‟s nader belicht. In hoofdstuk 

5 wordt apart stilgestaan bij de analyse van de PPS-constructie die de gemeente is 

aangegaan en de analyse van de risicoverdeling tussen gemeente en Rabo Vastgoed. 
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4  FINANCIEEL VERLOOP VAN HET PROJECT 

4.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de financiële ontwikkeling van het project 

door de jaren heen. De feitelijke beschrijving wordt betrokken bij de analyse in 

hoofdstuk 5. 

 

4.2 FINANCIEEL VERLOOP VAN HET PROJECT 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het financiële verloop van het project. Aan 

de hand van de beschikbare documenten is een beeld verkregen van het verloop van 

het exploitatieresultaat van de gemeente gedurende de loop van het project. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat de informatie over het financiële verloop van het project 

niet volledig is. Oorzaak hiervoor is onder meer een gebrekkige archivering van 

stukken. De betreffende documenten zijn onder verschillende benamingen  

(o.a. Havengebied, Princehaven, Prins Hendrikkanaal) gearchiveerd. Daarnaast is uit 

de interviews gebleken dat met name in de jaren ‟90 met verouderde rekenmodellen 

werd gewerkt. Tevens is gebleken dat berekeningen niet structureel (bijvoorbeeld 

jaarlijks) werden opgesteld. Door het ontbreken van informatie kunnen niet alle 

jaarlijkse fluctueringen in het exploitatieresultaat van het project worden verklaard. 

 

De in deze paragraaf opgenomen gegevens zijn afkomstig uit diverse nota‟s voor het 

college van B&W en de gemeenteraad. In de interviews is het financiële verloop van 

het project besproken. Dit heeft echter beperkt geleid tot verduidelijking van de 

resultaten omdat voor de oud-medewerkers van de gemeente veel ontwikkelingen te 

lang geleden hebben plaatsgevonden. 
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Vooraf ingeschat exploitatietekort 

In de Ontwikkelingsvisie (vastgesteld door de raad op 28 april 1993) wordt de 

verwachting uitgesproken dat de herontwikkeling van de 1e fase van het Havengebied 

geen positief exploitatieresultaat zal opleveren. De bij de Ontwikkelingsvisie 

opgestelde grondexploitatie gaat uit van een totaal tekort van circa € 8,1 miljoen.  

Bij de Ontwikkelingsvisie is geen gedetailleerde grondexploitatie aangetroffen. Het 

bedrag van € 8,1 miljoen is ontleend aan de in de tekst van de Ontwikkelingsvisie 

opgenomen tabellen waarin de kosten en opbrengsten zijn samengevat. Het bevat 

alleen de geraamde verwervingskosten, de kosten voor het bouwrijp maken en de 

rentelasten. In het resultaat wordt er rekening mee gehouden dat het 

exploitatieresultaat als gevolg van particuliere ontwikkeling zal afnemen. 

 

In de Ontwikkelingsvisie worden de oorzaken van het tekort niet uitgebreid 

toegelicht. Wel wordt in hoofdstuk 6 “Financiële problematiek” aangegeven dat het 

project een omvangrijke financiële problematiek kent. Hiervoor worden de volgende 

punten genoemd: 

 hoge kosten voor verwerving en bodemsanering  

 het bouwrijp maken van het gebied is ingrijpend en gecompliceerd. De 

aanwezige ondergrondse en bovengrondse infrastructuur zal moeten worden 

verwijderd en vernieuwd. Ook dit zal hogen kosten met zich meebrengen. 

 

De parkeergarage is niet opgenomen in de grondexploitatie behorende bij de 

Ontwikkelingsvisie. Ook eventuele subsidies zijn niet in de grondexploitatie 

opgenomen. 

 

Toename van het exploitatietekort  

Uit bestudering van de stukken blijkt dat aanvankelijk, bij het vaststellen van de 

Ontwikkelingsvisie Havengebied, het voorziene tekort voor de 1e fase van het 

Havengebied € 8,1 miljoen bedraagt, minus een beoogde reductie als gevolg van een 

particuliere ontwikkeling.  

 

In het volgende overzicht is het verloop van het exploitatietekort weergegeven. In de 

periode tussen 1993 en 2005 is het exploitatietekort sterk beïnvloed door een aantal 
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factoren. De kosten van de parkeergarage, de baten van een provinciale subsidie, het 

voordeel als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds en het al dan 

niet meenemen van de kosten van baggeren hebben door de jaren heen de exploitatie 

sterk beïnvloed. Om inzicht te geven in de kostenontwikkeling van het project door 

de jaren heen zijn bij de berekening van onderstaande tekorten die aspecten die niet 

in de uitgangspunten van het project hebben gestaan geneutraliseerd. Dat betekent 

concreet dat de provinciale subsidie (zie paragraaf 4.3) niet in de berekening van het 

exploitatietekort is opgenomen. In onderstaande tabel is weergegeven hoe het 

verloop van het exploitatietekort is geweest van het project tussen 1993 en 2007. In 

de tabel wordt vanaf eind 1995 geen rekening meer gehouden met de beoogde 

reductie als gevolg van het uitvoeren via een PPS-constructie. 

 

Tabel 5.1 Verloop van het exploitatietekort (in miljoenen)  

Datum Exploitatietekort Prijspeil 

1993 € 8,1  (-/- beoogde reductie PPS) 31/12/1995 

1994 € 12,0 (-/- beoogde reductie PPS) 1/1/1996 

1995 (begin) € 12,3  (-/- €2,95 miljoen beoogde reductie  

PPS) 1 

1/1/1996 

1995 (eind) € 13,7  1/1/1996 

1997 € 18,6 31/12/2003 2 

2001 € 21,3 1/1/2004 

2002 € 20,0 1/1/2005 

2003 € 20,5 1/1/2005 

2004 € 19,4 1/1/2005 

2005 € 19,4 1/1/2005 

2007 € 19,0 1/1/2007 

De bedragen in de periode 1993 – 2001 zijn in de stukken weergegeven in guldens. Voor de leesbaarheid 
zijn deze bedragen omgerekend naar euro’s (1 euro = 2,20371 gulden). 

                                                           
1
 In de tabel wordt vanaf eind 1995 geen rekening meer gehouden met de beoogde reductie als gevolg van 

het uitvoeren via een PPS-constructie. 

2
 Het exploitatietekort voor 1997 is gebaseerd op prijspeil 31-12-2003 en is berekend met behulp van 

aangenomen prijsontwikkeling tussen 1997 en 2003.  
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Hieronder wordt per jaar weergegeven hoe het exploitatietekort zich ontwikkelt en 

wat de redenen zijn voor toe- of afname daarvan. De bedragen in de periode 1993 – 

2001 zijn in de stukken weergegeven in guldens. Voor de leesbaarheid van deze 

rapportage zijn deze bedragen omgerekend naar euro‟s (1 euro = 2,20371 gulden). 

 

1994 

In de Nota voor B&W van 3 november 1994 wordt aangegeven dat het totale 

exploitatietekort in 1994, € 12,0 miljoen bedraagt. Dit is een aanzienlijke toename 

ten opzichte van het verwachte tekort dat in de Ontwikkelingsvisie is gepresenteerd. 

Het verschil wordt onder meer veroorzaakt door de openbare parkeergarage, die in 

1994 wel in de gemeentelijke grondexploitatie is opgenomen. De kosten voor de 

parkeergarage worden geraamd op circa € 2,0 miljoen. Daarbij wordt tevens 

aangegeven dat de kosten voor de realisatie van de parkeergarage aanzienlijk 

gestegen zijn. 

 

Daarnaast wordt als verklaring voor de toename van het exploitatietekort aangegeven 

dat de kosten voor infrastructuur waren gebaseerd op het prijspeil 1992. De 

prijsstijging tussen 1992 en 1995 was nog niet meegenomen in de berekeningen. Dit 

betreft een kostenpost van circa € 0,6 miljoen. In de interviews is bevestigd dat 

gedurende de jaren ‟90 een verouderde rekenmethodiek is gehanteerd waarbij rente-

invloeden niet werden meegenomen. 

 

Tevens wordt een afname van de opbrengsten uit woningbouw van circa  

€ 1,5 miljoen verwoord als verklaring voor het toegenomen exploitatietekort.  

 

1995 

In het raadsvoorstel 1995/12.10 wordt inzicht gegeven in de financiële ontwikkeling 

van het project in 1995. Gestart wordt met een terugblik naar de financiële gegevens 

die eerder in 1995 in raadsvoorstel 1995/01.12 zijn gepresenteerd aan de raad. In dat 

raadsvoorstel is een exploitatietekort van € 12,3 miljoen gecommuniceerd met de 

raad. Vervolgens wordt dieper ingegaan op verschillen in het exploitatieresultaat ten 

opzichte van eerder gecommuniceerde financiële gegevens (1994 en eerder). 

Onderkend wordt dat het exploitatietekort € 4,2 miljoen hoger uitvalt in relatie tot 
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het beoogde tekort in de Ontwikkelingsvisie in 1992. Als verklaring hiervoor worden 

genoemd: hogere kosten (niet nader gespecificeerd) en de niet gehaalde 

bezuinigingsdoelstelling van € 2,95 miljoen, gelijk aan ca. 30% van de te maken 

investeringen, zoals deze in het raadsvoorstel 1995/01.12 is bepaald.  

 

In het raadsvoorstel wordt daarmee voorbijgegaan aan het gegeven dat zelfs wanneer 

de beoogde reductie van € 2,95 miljoen wel gerealiseerd zou worden, het 

exploitatietekort ten opzichte van het oorspronkelijke tekort nog steeds zou zijn 

toegenomen.  

 

Bij de financiële opstelling in raadsvoorstel 1995/01.12 wordt een beknopte 

opsomming gegeven van mogelijke risicofactoren die nog kunnen leiden tot extra 

tekorten, te weten: 

 

 hogere bouwkosten parkeergarage; 

 privatisering parkeergarage; 

 O.B. (omzetbelasting) over bouwexploitatie; 

 renteverlies door bouwstagnatie; 

 planschade. 

 

Vervolgens wordt verder ingegaan op nieuwe financiële inzichten. Aangegeven wordt 

dat er sprake is van € 1,7 miljoen meerkosten ten opzichte van de financiële 

opstelling in raadsvoorstel 1995/01.12. Deze meerkosten bestaan uit een hogere 

onrendabele investering in de parkeergarage (€ 1,5 miljoen) en een toename van de 

kosten voor infrastructuur (€ 0,16 miljoen). Hiermee komt het totale 

exploitatietekort eind 1995 uit op € 13,7 miljoen.  
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Bij deze financiële gegevens wordt een beknopte risicoanalyse opgevoerd. De 

volgende risico‟s worden benoemd: 

 Als risicofactor is blijven staan de privatisering van de parkeergarage, het 

renteverlies door bouwstagnatie en planschade. 

 De risicofactor omzetbelasting over de bouwexploitatiebijdrage is 

geëlimineerd. De belastingdienst heeft een uitspraak gedaan dat 

omzetbelasting niet van toepassing zal zijn. 

 

Aangegeven wordt dat een nieuw risico zich heeft aangediend, te weten het saneren 

van de vervuilde kanaalbodem. Hiervoor was een bijdrage van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland opgenomen in de berekeningen. In het 

raadsvoorstel wordt aangegeven dat gevreesd moet worden dat deze bijdrage niet zal 

plaatsvinden, gezien recente informatie. Verder wordt dit risico niet toegelicht. 

 

In deze nota wordt tevens geconstateerd dat het parkeerbeleid van de gemeente 

verder vorm heeft gekregen. Naar aanleiding daarvan wordt de raad geadviseerd in te 

stemmen met de realisatie van een openbare parkeergarage. Aangegeven wordt dat 

de kosten van realisatie en beheer van deze parkeergarage voor rekening komen van 

derden of van de gemeente. In de bij dit raadsvoorstel gevoegde financiële opstelling 

wordt ervan uitgegaan dat de onrendabele top van de parkeergarage voor rekening 

van de gemeente komt. 

 

1996 

Over 1996 zijn geen stukken aangetroffen in de archiefstukken met betrekking tot de 

exploitatie van het Havengebied, 1e fase. 

 

1997 

De financiële gegevens over 1997 zijn ontleend aan de Staten P van 1997 en een 

onderbouwende nota van de Directie Financiën van december 1997. Het 

exploitatietekort komt uit op € 18,6 miljoen. De forse toename ten opzichte van de 

berekening uit 1995 is voor een deel te wijten aan het feit dat de verwachte stijgingen 

van prijs en rente tot en met 31 december 2003 zijn meegenomen. Een nadere 
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verklaring van het exploitatietekort is niet uit de stukken gebleken. In deze 

exploitatie zijn de kosten van de parkeergarage meegenomen.  

 

1998 

Over 1998 zijn geen stukken aangetroffen met betrekking tot de exploitatie van het 

Havengebied, 1e fase. De zogeheten Staten P bij de jaarrekening geven wel aan welke 

kosten tot dan toe zijn gemaakt en welke er op grond van de calculatie nog te 

verwachten zijn. Maar een verwacht exploitatieresultaat kan op basis van die cijfers 

niet worden gegeven.  

 

1999 

In de nota voor B&W van 10 augustus 1999 wordt verslag gedaan van meer- en 

minderkosten. Met betrekking tot de exploitatie van het Havengebied, 1e fase wordt 

gerefereerd aan een bijlage waarin de exploitatiebegroting voor het Havengebied,  

1e fase is opgenomen. Deze bijlage ontbreekt echter bij de nota. 

 

2000 

Over 2000 zijn geen stukken aangetroffen met betrekking tot de exploitatie van het 

Havengebied, 1e fase. 

 

2001 

In de nota van B&W van 25 januari 2001 is financiële informatie opgenomen over het 

jaar 2001. Op basis van die gegevens komt de berekening van het exploitatietekort uit 

op € 21,3 miljoen. Ten opzichte van 1997 (€ 18,6 miljoen) is de toename van het 

exploitatietekort in die periode behoorlijk toegenomen. Het verschil is voor circa  

€ 1 miljoen het gevolg van een hogere onrendabele top van de parkeergarage. 

 

2002 

Op basis van de nota voor B&W van 21 november 2002 wordt het exploitatietekort 

berekend op € 20,0 miljoen. Het tekort dat ten opzichte van 2001 is afgenomen kan 

voor € 0,9 miljoen verklaard worden door een lager saldo rentekosten/-opbrengsten 

van € 0,5 miljoen en een terugvorderbaar BTW-voordeel van € 0,4 miljoen. 
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Periode 2003 - 2005 

Met betrekking tot de periode 2003 – 2005 waren voor het onderzoek uitsluitend 

digitale financiële gegevens beschikbaar. Van de ontvangen documenten is de status 

onbekend. Bij deze financiële gegevens ontbreekt eveneens een toelichting. 

Aangezien deze documenten wel inzicht geven in het verdere financiële verloop van 

het project worden de gegevens hieronder behandeld. 

 

2003 

Op basis van de Staten P van 2003 is berekend dat het exploitatietekort € 20,5 

miljoen bedraagt. Dit is inclusief de kosten van de parkeergarage. Vanaf 2003 wordt 

de exploitatie voordelig beïnvloed als gevolg van de invoering van het BTW-

compensatiefonds. Omdat tegenover dit voordeel een nadeel staat die ten laste is 

gekomen van de algemene middelen is bij de berekening van het exploitatietekort de 

invloed van het BTW-compensatiefonds buiten beschouwing gelaten.  

 

Opvallend is dat de rentelasten over de gemeentelijke bijdrage van € 4,2 miljoen in 

de bouwexploitatie van Rabo Vastgoed ondertussen zijn opgelopen tot ruim € 1,9 

miljoen.  

 

Opvallend is verder dat vanaf 2003 een aparte post indexering grondverkopen van 

bijna € 700.000 aan de batenkant van de grondexploitatie staat opgenomen. De 

gemeente heeft voor een bedrag van € 13,8 miljoen gronden ingebracht. Deze post is 

opvallend omdat in de Samenwerkingsovereenkomst een vast bedrag zonder 

indexering is afgesproken. 

 

2004 

Op basis van de staten P van 2004 is berekend dat het exploitatietekort € 19,4 

miljoen bedraagt.  

 

2005 

Op basis van de staten P van 2005 is het exploitatietekort berekend op € 19,4 

miljoen.  
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Afsluiting van het project 

In de archiefstukken zijn nog financiële bestanden aanwezig van na 2005. Op basis 

van het bestand Begroting 2007 Grondexploitaties is berekend dat de ontwikkeling 

van de 1e fase van het Havengebied wordt afgesloten met een exploitatietekort van  

€ 19,0 miljoen.  

 

4.3 SUBSIDIES VAN PROVINCIE EN HOOGHEEMRAADSCHAP 

In 1995 zegt de Provincie een bijdrage aan het project toe in het kader van 

Stadsvernieuwing van € 4,8 miljoen. In de nota van B&W van 15 april 1997 wordt 

aangegeven dat de provincie de reservering heeft omgezet in een beschikking. 

Voorafgaand aan de uitvoering van het project was nog onzeker of van de provincie 

een bijdrage zou mogen worden verwacht en hoe hoog een eventuele bijdrage van de 

provincie zou zijn. De provinciale subsidie is van positieve invloed geweest op het in 

paragraaf 4.2 berekende exploitatietekort van de herontwikkeling van € 19,0 miljoen. 

Uiteindelijk heeft de herontwikkeling de gemeente € 14,2 miljoen gekost. 

 

Vanaf 1997 is op de grondexploitatie van de gemeente een kostenpost geraamd van  

€ 772.300 voor het baggeren van het Prins Hendrikkanaal. Door het 

Hoogheemraadschap van Rijnland werd hiervoor een subsidie van  

€ 453.780 toegezegd. Een aantal jaren hebben zowel de geraamde baggerkosten als 

de subsidie van het Hoogheemraadschap onderdeel uitgemaakt van de 

grondexploitatie en zijn daarom terug te vinden in de Staten P bij de jaarrekening. 

Omdat het baggeren geen onderdeel uitmaakte van de uitgangspunten en vanaf 2004 

geen onderdeel meer uitmaakt van de grondexploitatie is voor dit onderzoek besloten 

dit aspect buiten het financiële verloop van het project te laten. 
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4.4 TUSSENCONCLUSIE 

De rekenkamercommissie concludeert op basis van de geformuleerde bevindingen in 

hoofdstuk 4 het volgende: 

 

1. De herontwikkeling van de eerste fase van het Havengebied heeft voor de 

gemeente geleid tot een exploitatietekort van € 19,0 miljoen. Het 

exploitatietekort valt fors hoger uit dan in de Ontwikkelingsvisie was voorzien.  

2. Belangrijkste oorzaken voor het oplopen van het tekort zijn: 

 De niet gehaalde bezuinigingsdoelstelling van € 2,95 miljoen als beoogd 

resultaat van het aangaan van een PPS-constructie 

 De vertragingen in het project, die geleid hebben tot renteverliezen  

 De kostentoename van de publieke parkeergarage. Naast een toename 

van de realisatiekosten van de garage is gedurende de uitvoering van het 

project de exploitatie, hoewel aanvankelijk niet de bedoeling, toch bij de 

gemeente komen te liggen. Uiteindelijk heeft de parkeergarage de 

gemeente ruim € 5,1 miljoen gekost. 

3. Door een bij de start van het project niet voorziene provinciale subsidie van  

€ 4,8 miljoen heeft de herontwikkeling van de 1e fase van het Havengebied de 

gemeente uiteindelijk € 14,2 miljoen gekost. 

4. Het bestuderen van het financiële verloop van het project is bemoeilijkt door 

het ontbreken van financiële informatie. Oorzaken zijn de gebrekkige 

archivering van stukken en de verouderde rekenmodellen waarmee de 

gemeente in de jaren ‟90 werkten.  

5. Grondexploitaties werden niet jaarlijks met een goed meerjarenperspectief 

opgesteld.  
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5 ANALYSE 

5.1 BIJDRAGE IN DE BOUWEXPLOITATIE VAN RABO VASTGOED 

In de Samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de gemeente een financiële 

bijdrage levert in de bouwexploitatie van Rabo Vastgoed van € 4,2 miljoen. Een 

dergelijke bijdrage is opmerkelijk, aangezien in de plannen geen sociale woningbouw 

is opgenomen. 

 

Het college geeft in januari 1995 de volgende argumentatie voor de gemeentelijke 

bijdrage: 

1.  De bouwexploitatie van Rabo Vastgoed laat op dat moment een tekort zien van 

€ 4,2 miljoen (uitgaande van de dan geldende verkoopprijzen). 

2.  Rabo Vastgoed ervaart het maximum aankoopbudget van € 13,7 miljoen, 

waarvoor het de gronden moet verwerven als een beperking. 

3.  Hogere verkoopprijzen komen wel ten gunste van de bouwexploitatie maar 

daardoor vergroot de kans op leegstand. 

 

Door de bijdrage als een vast bedrag in de Samenwerkingsovereenkomst op te nemen 

is aangesloten bij het uitgangspunt van de PPS-constructie om een duidelijke 

begrenzing van tekorten te hebben. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de prijs 

die de gemeente betaalt voor het afkopen van een risico zeer hoog is.  

 

De gemeentelijke bijdrage zou noodzakelijk zijn geweest om het project vlot te 

trekken. Dat is vastgelegd op een manier die ervoor gezorgd heeft dat de gemeente 

zich tijdens de ontwikkeling verder geen zorgen zou hoeven maken. Er is echter niet 

geanticipeerd op de mogelijkheid dat de bouwexploitatie van Rabo Vastgoed aan het 

eind van het project geen tekort laat zien. Door geen enkele verrekening op basis van 

werkelijke cijfers in de overeenkomst vast te leggen zijn alle voordelen in de 
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bouwexploitatie tussen 1995 en 2005 volledig ten gunste van Rabo Vastgoed 

gekomen.  

 

In de documentatie is niet teruggevonden wat het uiteindelijke resultaat in de 

bouwexploitatie van Rabo Vastgoed is geweest. Er kan daarom niet geconcludeerd 

worden dat de gemeentelijke bijdrage daadwerkelijk voor het volledige bedrag nodig 

is geweest om het project te kunnen realiseren. Wel staat vast dat de bijdrage aan het 

eind van het project voor het volle bedrag van € 4,2 miljoen in de exploitatie staat 

opgenomen. Er heeft tussentijds geen enkele verrekening plaatsgevonden.  

 

Geconcludeerd kan worden dat in de praktijk het maximum aankoopbudget dat de 

gemeente voor de verwerving van gronden heeft gesteld voor Rabo Vastgoed geen 

beperking is geweest. De verwerving van alle gronden heeft namelijk plaatsgevonden 

voor een lager bedrag dan het gestelde maximum.  

 

Een ander argument is dat het tekort op de bouwexploitatie met een verhoging van 

de verkoopprijzen teniet gedan zou kunnen worden, maar dat daardoor het risico op 

leegstand verhoogd zou worden en daarom onwenselijk. Er is ook niet geanticipeerd 

op een mogelijke stijging van verkoopprijzen, een stijging die zich daadwerkelijk 

heeft voorgedaan. Uit gegevens van het CBS blijkt dat de verkoopprijzen van 

appartementen in Zuid-Holland tussen 1995 en 2001 verdubbelden.  

 

Ook in de door het college uitgevoerde evaluatie van de PPS-constructie (mei 2001) 

worden vraagtekens gesteld bij de gemeentelijke bijdrage aan de bouwexploitatie van 

Rabo Vastgoed. Het college stelt dat de bijdrage van € 4,2 miljoen en het 

rentepercentage van 7% in 1995 goede afspraken leken. De situatie blijkt 6 jaar later 

heel anders te zijn, op basis waarvan het college de suggestie doet de 

Samenwerkingsovereenkomst op het punt van de bijdrage aan te passen.  

 

[zie vertrouwelijke bijlage 4, passage A] 

 

De overeenkomst biedt geen mogelijkheid tot bijstelling in positieve of negatieve zin 

van de bijdrage. Destijds is de afspraak gemaakt om een bijdrage van  
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€ 4,2 miljoen te betalen met het oog op het afgrendelen van risico‟s, ongeacht de 

ontwikkelingen in de toekomst.  

 

Opvallend is dat in de Samenwerkingsovereenkomst wel is afgesproken per deelfase 

(1A t/m 1F) van de ontwikkeling van het Havengebied, aparte deelexploitaties op te 

zetten, om te beoordelen of de gemeentelijke bijdrage aan de bouwexploitatie van 

Rabo Vastgoed werkelijk nodig is. Wanneer uit de afrekening van bijvoorbeeld 

deelfase 1A blijkt dat door een gunstige cashflow de gemeente met een lagere bijdrage 

kan volstaan, zal het verschil worden opgeschort naar deelfase 1B. Opvallend hieraan 

is dat de gemeente wel geconcludeerd heeft dat er redenen kunnen zijn om een 

bijdrage pas in een latere deelfase in te zetten, maar dat niet is overwogen om bij de 

afsluiting van de grondexploitatie een finale beoordeling van de noodzaak van de 

gemeentelijke bijdrage te vragen. 

 

Het college meldt de raad overigens eind oktober 2001 dat voor de deelfasen 

waarover de gemeenten op dat moment heeft bijgedragen er geen afrekeningen van 

Rabo Vastgoed zijn ontvangen. Tijdens dit onderzoek zijn in de archiefstukken ook 

geen afrekeningen aangetroffen, op basis waarvan gesteld kan worden dat ook na 

oktober 2001 geen afrekeningen door de gemeente ontvangen zijn. 

 

5.2 INDEXERING VAN BETALINGEN 

In de Samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen dat betalingen van Rabo 

Vastgoed aan de gemeente niet worden geïndexeerd. Dit geldt ook voor de door de 

gemeente reeds in eigendom zijnde en ingebrachte gronden ter waarde van € 3,8 

miljoen. Bij afname van deze gronden door Rabo Vastgoed na 1 januari 1996 wordt 

door de gemeente geen rente meer in rekening gebracht. De gemeente heeft niet 

geanticipeerd op een stijging van de grondprijzen in die periode, door een 

aanvullende afspraak hierover te maken. In de praktijk heeft deze stijging van de 

grondprijzen zich wel voorgedaan. 

 

Een opvallend verschil is de afspraak dat betalingen van de gemeente aan Rabo 

Vastgoed wel worden geïndexeerd, indien zij later plaatsvinden dan overeengekomen 

datum. Over de hiervoor besproken bijdrage in de bouwexploitatie van Rabo 

55



 

Vastgoed van € 4,2 miljoen is afgesproken dat deze jaarlijks met 7% wordt verhoogd. 

Uit de financiële stukken blijkt dat deze jaarlijkse bijschrijving van 7% ertoe leidt dat 

de gemeente aan het eind van het project ruim € 1,9 miljoen aan rente over de 

bijdrage van € 4,2 miljoen ten laste van de exploitatie heeft moeten brengen. Het 

opnemen van de betreffende gemeentelijke bijdrage in de 

Samenwerkingsovereenkomst heeft de gemeente uiteindelijk € 6,1 miljoen gekost.  

 

Met het overeenkomen van een vast rentepercentage heeft de gemeente enerzijds het 

risico weggenomen dat in de jaren na 1995 het rentepercentage zou kunnen stijgen. 

In de overeenkomst is echter niet geanticipeerd op een dalende rentetrend. Door de 

vertraging in het project zijn deze lasten extra hard op het bordje van de gemeente 

gekomen. In het financiële plaatje behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst 

zijn geen rentelasten opgenomen, waardoor het exploitatietekort waarover de raad 

geïnformeerd is een te positief beeld laat zien.  

 

Opvallend is ook de onevenwichtige verdeling in de Samenwerkingsovereenkomst. 

De eenzijdige afspraak over de indexering van betalingen heeft ervoor gezorgd dat de 

lasten voor de gemeente door de jaren heen zijn blijven toenemen.  

 

Opvallend is wel dat vanaf 2003 een aparte post indexering grondverkopen van bijna 

€ 0,7 miljoen aan de batenkant van de grondexploitatie staat opgenomen. In de 

Samenwerkingsovereenkomst is geen afspraak gemaakt hoe om te gaan met stijgende 

grondprijzen. Conform de overeenkomst heeft tussen 1996 en 2003 dan ook geen 

indexering plaatsgevonden. De forse prijsstijgingen van grond tussen 1995 en 2000 

zijn aanvankelijk niet van invloed geweest op het bedrag dat de gemeente aan 

gronden heeft ingebracht. Vanaf 2003, bij de verantwoording van de werkelijke 

cijfers, is deze post wel in de grondexploitatie opgenomen. Uit de documentatie kan 

niet achterhaald worden wat de oorsprong is van het opnemen van deze post.  
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5.3 PARKEERGARAGE 

In de Samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat Rabo Vastgoed en de 

gemeente zich zullen inspannen om eigendom, exploitatie en beheer van de openbare 

parkeergarage onder te brengen bij een derde. Indien niet (tijdig) tot 

overeenstemming wordt gekomen over het beheer en de exploitatie zal het eigendom 

uiteindelijk op de gemeente overgaan. Deze bepaling fungeert als een soort vangnet 

waarbij het risico bij de gemeente komt te liggen. Van deze bepaling gaat dus geen 

stimulans uit voor Rabo Vastgoed. De passage staat daarmee haaks op het 

uitgangspunt om risico‟s bij private partijen onder te brengen en onder meer 

daardoor te komen tot een bezuinigingsdoelstelling van 25% (begin 1995 

geconcretiseerd op € 2,95 miljoen). 

 

Gebleken is dat het niet is gelukt om een partij te vinden voor de realisatie en 

exploitatie van de openbare parkeergarage. Daardoor komt het ontwikkel- en 

exploitatierisico van de parkeergarage volledig bij de gemeente te liggen, waartoe de 

raad eind 1995 ook besluit. 

 

De kosten voor de realisatie en de exploitatie van de parkeergarage zijn in de loop 

van het project toegenomen. Uit verslagen van de stuurgroep blijkt dat de 

stichtingskosten van de parkeergarage gedurende de planvorming zijn toegenomen. 

De raad gaat op 22 januari 2001 akkoord met de toename van deze kosten, zodat de 

gemeente vervolgens een overeenkomst aan kan gaan met Rabo Vastgoed aangaande 

de bouw en levering van de parkeergarage (inclusief openbare lift) ter waarde van 

bijna € 5,1 miljoen.  

 

5.4 AFSPRAKEN EN OVEREENKOMSTEN 

Het aangaan van een PPS-constructie gaat gepaard met overeenkomsten waarin de 

onderlinge verplichtingen tussen gemeenten en projectontwikkelaar worden 

vastgelegd. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij een aantal beoogde vooraf 

overeenkomsten, die echter nooit zijn opgesteld. 
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Bij de voorbereiding van het aangaan van de PPS-constructie heeft de gemeente als 

uitgangspunt geformuleerd dat met de ontwikkelaar een intentieovereenkomst c.q. 

een planologisch en financieel masterplan zal worden afgesloten. Deze stukken 

zouden inzicht moeten geven in de saneringsmaatregelen, de grondverwerving, de 

bedrijfsverplaatsingen, de kwantificering van de infrastructuur, de plancapaciteit en 

het wenselijke programma. Besluitvorming over de intentieovereenkomst zou 

worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de Vastgoedcommissie van Rabobank 

Nederland. 

 

Van een intentieovereenkomst is het echter niet gekomen. Tijdens de precontractuele 

fase wordt met Rabo Vastgoed afgesproken een Samenwerkingsovereenkomst af te 

sluiten. Uit de stukken valt niet op te maken waarom de 

Samenwerkingsovereenkomst de oorspronkelijk bedoelde intentieovereenkomst 

heeft vervangen. Ook een financieel masterplan is in de stukken niet teruggevonden. 

Uit de interviews blijkt dat geen van de oud-medewerkers bekend is met een 

dergelijk masterplan. Daarmee lijkt dit plan nooit te zijn opgesteld. 

 

Opgemerkt wordt dat de inhoud van de Samenwerkingsovereenkomst verder gaat 

dan een intentieovereenkomst. Het bevat de uitgangspunten voor de ontwikkeling 

(het bouwprogramma, stedenbouwkundig plan, de fasering) maar legt daarnaast ook 

heel concrete onderlinge verplichtingen vast (t.a.v. de hoofdinfrastructuur, bouwrijp 

maken, grondverwerving, parkeren en de gemeentelijke bijdrage).  

 

In de Samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen dat gemeente en Rabo 

Vastgoed samen een grondverwervingsplan opstellen. Het plan omvat zowel het 

tijdstip waarop Rabo Vastgoed over de gronden wenst te beschikken als de 

verwervingsprijs. Geconcludeerd moet worden dat in de stukken geen 

grondverwervingsplan is aangetroffen.  

 

In de Samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat verdere financiële afspraken 

worden opgenomen in per deelfase op te stellen exploitatieovereenkomsten. Tijdens 

het overleg in de contractuele fase heeft Rabo Vastgoed steeds gesteld dat vanwege 

deze afspraak er geen reden was om de aanvullende afspraken die na de 

Samenwerkingsovereenkomst zijn overeengekomen vast te leggen, bijvoorbeeld in 
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een aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst. In een later stadium is echter 

afgesproken om de nadere afspraken uit te werken in notariële akten van 

grondoverdracht. Exploitatieovereenkomsten per deelgebied zijn in de stukken 

derhalve niet aangetroffen. 

 

Uit de stukken blijkt niet waarom er geen exploitatie-overeenkomsten per deelgebied 

zijn opgesteld, maar een reden kan liggen in de wijze waarop dit in de 

Samenwerkingsovereenkomst is geregeld. Het is gebruikelijk om afspraken over 

kostenverhaal op te nemen in exploitatieovereenkomsten. Hiermee kunnen bepaalde 

gemeentelijke investeringen worden doorbelast aan de ontwikkelaar.  

In de Samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd is dat de gemeente 

verantwoordelijk is voor de realisatie van de hoofdinfrastructuur en een financiële 

bijdrage levert in de hoofdstructuur. Doordat al geregeld is dat de gemeente de 

kosten voor eigen rekening houdt vervalt feitelijk de grondslag om deze kosten nog te 

verhalen bij de ontwikkelaar. Het is goed denkbaar dat deze conclusie door 

voortschrijdend inzicht is getrokken, waardoor exploitatieovereenkomsten verder 

ontbreken. 

 

De Samenwerkingsovereenkomst zelf is daarom onvoldoende concreet over het 

verhalen van kosten van de realisatie van de openbare ruimte. Dat is opmerkelijk 

omdat in het Structuurplan Katwijk 2000 het verhalen van kosten op private partijen 

duidelijk als uitgangspunt geformuleerd. In de in 2001 door het college uitgevoerde 

evaluatie van de PPS-constructie wordt het volgende hierover aangegeven: „Gebleken 

is dat de uitwerking van de Samenwerkingsovereenkomst in notariële akten 

onvoldoende effectief is, omdat niet alle aspecten hierin kunnen worden geregeld. 

Hierdoor zijn veel aparte afspraken gemaakt. Er hebben zich diverse geschilpunten 

voorgedaan die niet voorzien waren. Het gaat onder andere om de kwestie bouwrijp 

maken van de bouwterreinen, de damwand, de drainage en precario. Dit heeft veel 

overleg gekost wat heeft geleid tot een verhoging van de plankosten‟.  
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5.5 WONINGBOUWPROGRAMMA  

Als gevolg van veranderingen in het Architectonisch Masterplan van september 1995 

ten opzichte van het oorspronkelijke plan zijn de aan Rabo Vastgoed vallende kosten 

hoger uitgevallen. In de afronding van de contractuele fase is afgesproken dat deze 

extra kosten gecompenseerd kunnen worden met de bouw van extra woningen. Het 

in de Samenwerkingsovereenkomst afgesproken aantal van 384 woningen wordt met 

21 verhoogd naar 405. 

 

[zie vertrouwelijke bijlage 4, passage B] 

 

Ook de differentiatie van woningtypen heeft volgens dat zelfde onderzoek een 

verschuiving laten zien. Door de gemeente en Rabo Vastgoed is op basis van een 

marktverkenning Beleidsplan Wonen in december 1995 een differentiatie gemaakt 

van het woningbouwprogramma naar woningtypen. Hierin wordt per type een 

inschatting gemaakt van de mogelijke opbrengst (VON-prijzen). In de 

Samenwerkingsovereenkomst was nog vastgelegd dat van de 384 geprogrammeerde 

woningen er 101 goedkoop, 129 middelduur en 154 duur zouden zijn. De werkelijke 

verkoopprijzen hebben in veel gevallen tot een andere categorisering geleid, 

waardoor de verdeling van de 405 woningen als volgt is: 65 goedkoop, 95 middelduur 

en 245 duur. 

 

In de praktijk is gebleken dat door marktomstandigheden het vooraf ingeschatte 

prijsniveau aanmerkelijk is overschreden. In de in 2001 uitgevoerde evaluatie van de 

PPS-constructie wordt door het college opgemerkt dat in de 

Samenwerkingsovereenkomst voor de bepaling van de marktprijzen door Rabo 

Vastgoed geen bandbreedtes zijn opgenomen ten aanzien van de te realiseren  

VON-prijzen.  

 

5.6 RISICO’S  

In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal in de Samenwerkingsovereenkomst 

gemaakte afspraken hoe om te gaan met specifieke risico‟s en hoe deze uiteindelijk 

zijn uitgepakt. 
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In de Samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de verantwoordelijkheid voor 

de verwerving van gronden bij Rabo Vastgoed ligt. Uitgangspunt daarbij is een 

maximum aankoopbudget voor het totaal aan verwervingen van € 13,7 miljoen. Rabo 

Vastgoed heeft een inspanningsverplichting om te verwerven tegen een lager bedrag. 

Voordelen komen ten gunste van de gemeente. In de Samenwerkingsovereenkomst 

zijn geen duidelijke afspraken gemaakt hoe wordt omgegaan met een overschrijding 

van het maximum aankoopbudget.  

 

Uit de financiële stukken van 2005 blijkt dat de verwerving van gronden heeft 

plaatsgevonden voor een bedrag van circa € 11,8 miljoen. Dit bedrag is als zodanig 

opgenomen in de grondexploitatie. Hieruit kan worden opgemaakt dat de gemeente 

een voordeel heeft gehad van € 1,9 miljoen ten opzichte van het vooraf vastgestelde 

maximum aankoopbudget van € 13,7 miljoen. Onduidelijk is of en op welke wijze de 

raad hierover is geïnformeerd.  

 

In de Samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat Rabo Vastgoed de grond van de 

gemeente afneemt en vervolgens start met de bouw bij een voorverkoop van de 

woningen van 60% per deelfase. Zodra de afzet van 60% bereikt wordt gaat het risico 

volledig over van de gemeente naar Rabo Vastgoed. Bij tegenvallende 

marktomstandigheden die leiden tot vertraging van de woningafzet, is 

overeengekomen dat dan nadere afspraken zullen worden gemaakt. Het betreft hier 

een afspraak met een open einde. Aangezien het afzetrisico van de woningen voor het 

grootste deel bij Rabo Vastgoed ligt, is dit een gunstige afspraak voor Rabo Vastgoed. 

Hoewel in de praktijk de verkoop van woningen in een zeer gunstige tijd heeft 

plaatsgevonden, blijft de vraag of de gemeente met de gemaakte afspraak ook 

voldoende geanticipeerd heeft op mindere tijden. In de overeenkomst heeft de 

gemeente een opening geboden aan Rabo Vastgoed zonder te overzien welke 

consequenties dat voor de eigen grondexploitatie zou hebben.  

 

Gemeente en Rabo Vastgoed hebben in de Samenwerkingsovereenkomst bij de 

vastlegging van de fasering geen gedetailleerde planning vastgesteld, waar beide 

partijen zich aan committeren. Het is gebruikelijk om voorafgaand aan het sluiten 
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van een PPS-constructie een gedetailleerde planning op te stellen en die te vertalen in 

de grondexploitatie. Vertragingen in de planning kunnen leiden tot renteverliezen.  

 

De rentelasten die uiteindelijk ten laste van de exploitatie zijn gebracht bestaan uit de 

rentelasten over de boekwaarde, te weten circa € 3 miljoen, en de rentelasten over de 

gemeentelijke bijdrage van € 4,2 miljoen aan de bouwexploitatie van Rabo Vastgoed, 

zijnde € 1,9 miljoen. Samen betekent dat een rentelast van € 4,9 miljoen. Onduidelijk 

is met welk renteverlies in de oorspronkelijke opzet rekening is gehouden. Duidelijk 

is wel dat de vertragingen in de ontwikkeling bij de gemeente tot forse renteverliezen 

hebben geleden. Op basis van een gedetailleerde planning had dan in de 

Samenwerkingsovereenkomst een bepaling opgenomen kunnen worden voor wiens 

rekening deze renteverliezen zouden komen. 

 

5.7 RISICOBEHEERSING 

Uit de bestudering van de stukken blijkt dat de volgende risico‟s rond de 

herontwikkeling van het Havengebied, 1e fase tot hogere kosten hebben geleid: 

 Parkeergarage: eigendom en exploitatie van de parkeergarage komen bij de 

gemeente te liggen  

 Renteverliezen als gevolg van vertragingen in het project  

 Infrastructuur  

 Plankosten 

 

Uit bestudering van de stukken blijkt dat bovengenoemde risico‟s zich tijdens de 

uitvoering van het project hebben voorgedaan. Een aantal van deze risico‟s is door de 

gemeente vooraf gesignaleerd in de Ontwikkelingsvisie in 1993. Hierover is de raad 

geïnformeerd. De raad wordt gedurende het project, zij het zeer beknopt, 

geïnformeerd over nieuwe risico‟s. Het gaat daarbij om de toename van kosten van 

de openbare ruimte en de realisatie en de exploitatie van de parkeergarage. 

 

Tijdens de interviews zijn bovengenoemde risico‟s bevestigd. Een groot deel van de 

risico‟s bevindt zich in die delen van de grondexploitatie die voor rekening komen 
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van de gemeente, zoals de realisatie van de openbare ruimte. Aanvullend op 

bovenstaande risico‟s zijn door de geïnterviewden de hoge verwervingskosten 

genoemd. Tijdens de interviews is tevens aangegeven dat in de jaren ‟90 een 

verouderde rekenmethodiek is gehanteerd. De gebruikelijke dynamische eindwaarde 

methode waarbij kosten en opbrengsten worden geïndexeerd en contante waarde 

methode waarmee rente-invloeden worden bepaald, werden in deze periode nog niet 

gebruikt. Hiermee waren de werkelijke kosten en opbrengsten niet altijd inzichtelijk. 

 

Uit de stukken is slecht te achterhalen op welke wijze de gemeente heeft getracht 

deze risico‟s te beheersen. Een volledige risicoanalyse, waarin een inventarisatie van 

de mogelijke risico‟s en de wijze waarop deze kunnen worden beheerst, zijn bij de 

start van het project niet aangetroffen. Ook gedurende het project worden geen 

grondige risicoanalyses opgesteld waarin risico‟s en kansen worden gekwantificeerd. 

In de interviews wordt bevestigd dat in zeer beperkte mate risicoanalyses zijn 

uitgevoerd. De reden die daarvoor wordt opgegeven is dat de woningmarkt tijdens 

het project dermate goed was, dat geen risicoanalyses noodzakelijk werden geacht. 

 

In de Structuurvisie is duidelijk aangegeven dat de financiële ontwikkeling van het 

project in jaarlijks te actualiseren grondexploitaties moet worden voorgelegd aan de 

raad. Gestructureerde financiële informatie, waarbij periodieke verslaglegging 

richting de raad plaatsvindt, ontbreekt echter. Zoals in paragraaf 4.2 blijkt wordt de 

raad niet jaarlijks geïnformeerd over de financiële ontwikkeling van het project. Met 

name in de periode tussen 1996 en 2000 en na 2002 ontbreekt het aan gerichte 

rapportages aan de raad over de financiële ontwikkeling van het project. Ook 

ontbreken toelichtingen bij financiële gegevens die wel voor handen zijn in die 

genoemde periodes. Wel is uit de documentenstudie en de interviews gebleken dat in 

de periode na 2002 meerjarenbegrotingen zijn opgesteld en via de jaarrekening aan 

de raad zijn voorgelegd. 

 

Geconcludeerd kan worden dat een aantal essentiële afspraken dat het risico bij de 

gemeente legt (de gemeentelijke bijdrage, de indexering van betalingen aan Rabo 

Vastgoed, de realisatie en beheer van de parkeergarage) zijn oorsprong in de 

Samenwerkingsovereenkomst vindt. Daarentegen zijn van te voren beoogde 

producten die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het beheersen van risico‟s 
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voor de gemeente zoals exploitatieovereenkomsten, een financieel masterplan, een 

gedetailleerde planningen gestructureerde periodieke financiële informatie niet of in 

beperkte mate gemaakt. 

 

5.8 TUSSENCONCLUSIE 

De rekenkamercommissie concludeert op basis van de geformuleerde bevindingen in 

hoofdstuk 5 het volgende: 

 

1. De gemeentelijke bijdrage van € 4,2 miljoen aan de bouwexploitatie van Rabo 

Vastgoed is opmerkelijk, aangezien er van sociale woningbouw geen sprake is.  

2. Met het vastleggen van de gemeentelijke bijdrage wordt aangesloten bij de 

doelstelling om tekorten vooraf te begrenzen. Door de langere looptijd van het 

project en het hoge vastgelegde rentepercentage is de rente over de 

gemeentelijke bijdrage echter opgelopen tot € 1,9 miljoen, bijna 50% meer dan 

de oorspronkelijke bijdrage aan Rabo Vastgoed. Door aanvullend afspraken te 

maken over het realiseren van 21 extra woningen is Rabo Vastgoed ook op 

andere manieren in haar bouwexploitatie geholpen. 

3. Er is geen afspraak gemaakt om de noodzaak van de gemeentelijke bijdrage 

aan het eind van het project te beoordelen en op basis daarvan eventueel een 

verrekening te laten plaatsvinden. De gemeente heeft niet geanticipeerd op de 

mogelijkheid van een lager bouwexploitatietekort bij Rabo Vastgoed. 

4. De gemeente heeft niet geanticipeerd op een stijging van de grondprijzen of op 

een dalende rentestand. Beide ontwikkelingen hebben zich voorgedaan. 

5. De gemeente heeft niet geanticipeerd op een stijgende woningmarkt. De 

werkelijke verkoopprijzen zijn hoger dan vooraf bepaald. Dit heeft ook geleid 

tot een andere woningdifferentiatie dan beoogd. 

6. Er is sprake van een onevenwichtige risicoverdeling tussen gemeente en Rabo 

Vastgoed. De bijdrage van de gemeente aan de bouwexploitatie wordt jaarlijks 

verhoogd. Na 1 januari 1996 wordt over de door de gemeente ingebrachte 

gronden geen rente meer in rekening gebracht. 
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7. De afspraak in de Samenwerkingsovereenkomst om het eigendom van de 

parkeergarage naar de gemeente te laten overgaan wanneer niet tot 

overeenstemming wordt gekomen over het beheer en de exploitatie staat haaks 

op het uitgangspunt om risico‟s bij private partijen te leggen.  

8. De Samenwerkingsovereenkomst biedt onvoldoende mogelijkheden voor 

kostenverhaal, terwijl het verhalen van kosten op private partijen wel 

uitgangspunt is geweest. 

9. De afspraak om bij tegenvallende marktomstandigheden die leiden tot 

vertraging van de woningafzet nadere afspraken te maken is een open einde 

regeling in het voordeel van Rabo Vastgoed. 

10. Gemeente en Rabo Vastgoed hebben zich niet gecommitteerd aan een 

gedetailleerde planning op basis waarvan afspraken over de renteverliezen 

gemaakt zouden kunnen worden.  

11. Een aantal essentiële afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst legt het 

risico bij de gemeente (de gemeentelijke bijdrage, de indexering van betalingen 

aan Rabo Vastgoed, de realisatie en beheer van de parkeergarage). 

Daarentegen zijn van te voren beoogde producten die een bijdrage zouden 

kunnen leveren aan het beheersen van risico‟s voor de gemeente zoals 

exploitatieovereenkomsten, een financieel masterplan, een gedetailleerde 

planning nooit gemaakt en was van gestructureerde periodieke financiële 

informatie slechts in beperkte mate aanwezig. 

12. De gemeentelijke bijdrage in de bouwexploitatie van Rabo Vastgoed kost de 

gemeente uiteindelijk € 6,1 miljoen. 

13. De uiteindelijke kosten van de parkeergarage voor de gemeente bedragen € 5,1 

miljoen. 

14. De rentelasten zijn aan het eind van het project opgelopen tot € 4,9 miljoen. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt stilgestaan bij de informatievoorziening aan de 

raad. 
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6  INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RAAD 

6.1 INLEIDING 

In de voorgaande hoofdstukken is ten aanzien van specifieke onderwerpen 

aangegeven op welke wijze de raad is geïnformeerd. In dit hoofdstuk gaan wij in meer 

algemene zin in op de wijze waarop de informatievoorziening richting de raad heeft 

plaatsgevonden en in hoeverre de raad in staat is geweest om besluiten te nemen en 

haar kaderstellende en controlerende rol te vervullen. Concreet gaan we in op de 

volgende vragen: 

 Op welke wijze heeft de informatievoorziening richting de raad 

plaatsgevonden? 

 Is de raad uitsluitend formeel geïnformeerd of heeft ook tussentijdse 

informatie aan de raad plaatsgevonden? 

 Heeft de raad kunnen beschikken over voldoende en de juiste informatie om 

haar besluiten op te kunnen baseren en haar kaderstellende en controlerende 

rol te kunnen vervullen? 

Bij de analyse is gebruik gemaakt van commissie- en raadsverslagen die uit de 

archieven zijn gelicht. Het gaat om verslagen van de commissies voor Verkeer, 

Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Milieu (raadscommissie VROM) en 

verslagen van de commissie Financiën, Volkshuisvesting, Personeels- en 

Informatiebeleid (raadscommissie FVPI). De verslagen hebben betrekking op 

bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden in de jaren 1992 tot en met 2002. In 

bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de ontvangen verslagen. Aan de hand van 

deze verslagen is onderzocht of en op welke wijze de raad is geïnformeerd. Hierdoor 

wordt inzichtelijk waarop de raad haar besluitvorming heeft gebaseerd. Daarnaast is, 

ten aanzien van het aspect „informatievoorziening aan de raad‟, ook informatie 

meegenomen die is verkregen tijdens de interviews.   
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6.2 VASTGESTELDE UITGANGSPUNTEN VOOR INFORMATIEVOORZIENING 

Structuurplan Katwijk 2000 

In het Structuurplan Katwijk 2000 wordt verwoord dat besluitvorming door de raad 

omtrent investeringsbeslissingen dient plaats te vinden middels jaarlijks vast te 

stellen meerjarenbegrotingen. Aangegeven is dat bijsturing door de raad steeds op 

alle punten mogelijk blijft, zonder dat het richtinggevend doel uit het oog wordt 

verloren. Tevens wordt aangegeven dat in het kader van risicobeheersing 

grondexploitaties jaarlijks dienen te worden geactualiseerd en moeten worden 

voorgelegd aan de raad. 

 

Ontwikkelingsvisie 

Ook in de Ontwikkelingsvisie wordt aangegeven dat het van belang is om te bepalen 

op welke wijze de raad wordt geïnformeerd. In de archiefstukken zijn verder geen 

concrete afspraken aangetroffen met betrekking tot de informatievoorziening van de 

raad. Tijdens de interviews is dat bevestigd. 

 

Comptabiliteitsvoorschriften, CV ’95 en BBV 

Over de wijze waarop de raad geïnformeerd wordt over financiële risico‟s in relatie 

tot gebiedsontwikkelingen bestaan, gedurende de looptijd van de herontwikkeling 

van de 1e fase van het Havengebied, verschillende voorschriften. Tot 1995 zijn deze 

vastgelegd in de Comptabiliteitsvoorschriften. Deze voorschriften worden in 1995 

geactualiseerd in de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV ‟95). In 2003 zijn de  

CV ‟95 vervangen door het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV). In de onderzoeksperiode zijn met name de 

Comptabiliteitsvoorschriften 1995 van toepassing geweest. 

 

In de jaarlijks vast te stellen begroting moet de raad geïnformeerd worden over de 

financiële risico‟s en over de grondexploitaties. De jaarrekening moet vervolgens 

inzicht geven in het totaal van de onderhanden werk inzake de grondexploitaties 

geactualiseerde grondexploitaties. Ook de af te sluiten plannen en de eventuele 

strategische aankopen moeten worden genoemd in de jaarrekening.  
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In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente Katwijk 

hiermee is omgegaan. 

 

6.3 ANALYSE VAN DE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RAAD 

Frequentie van informatievoorziening 

Tot en met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst met Rabo 

Vastgoed (1995) is de raad meerdere malen geïnformeerd over risico‟s en financiële 

tekorten. Over de periode na 1995 is in de commissie- en raadsverslagen in zeer 

beperkte mate informatie aangetroffen over het Havengebied.  

 

Uit de raadsstukken valt niet te achterhalen in hoeverre afspraken zijn gemaakt 

tussen de raad en het college over de wijze van informatievoorziening richting de 

raad. Zowel in de documentenstudie als tijdens de interviews is naar voren gekomen 

dat de raad op ad hoc basis werd geïnformeerd over het project. Het college bepaalde 

wanneer de raad geïnformeerd werd. 

 

Financiële risico’s 

Zoals in de vorige paragraaf beschreven, bestonden er gedurende de gehele looptijd 

van het project eisen ten aanzien van de informatie die aan de raad moest worden 

voorgelegd rond de financiële risico‟s van het project. In de Staten P bij de 

jaarrekeningen 1997 tot en met 2002 heeft de raad wel inzicht gekregen in de 

voortgang van het project. Daarbij werd echter steeds aangegeven welk bedrag van de 

geraamde kostprijsberekening ondertussen was uitgegeven en welk bedrag op grond 

van die berekening uit 1997 nog zou moeten worden uitgegeven. De grondexploitatie 

werd echter in die jaren niet geactualiseerd. Uit de documentenstudie is ook niet 

gebleken dat de raad op andere manieren geïnformeerd is met een 

meerjarenbegroting van de grondexploitatie. Over de periode na 2002 blijkt uit de 

stukken dat wel meerjarenbegrotingen zijn opgesteld.  
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Kwaliteit van de informatievoorziening 

Zoals in hoofdstuk 4 naar voren is gekomen is de raad geïnformeerd over financiële 

risico‟s. Deze informatie was met name kwalitatief van aard. De financiële informatie 

in de raadsvoorstellen waren in zeer beperkte mate vergezeld van een risicoanalyse. 

In de bestudeerde documenten zijn geen uitvoerige risicoanalyses aangetroffen. In de 

interviews wordt bevestigd dat slechts in beperkte mate risicoanalyses zijn 

uitgevoerd.  

 

Uit raadsverslagen blijkt dat de raad de informatievoorziening niet altijd van 

voldoende kwaliteit vindt. De vrees dat het tekort gedurende het proces zal oplopen 

wordt in 1995 reeds geuit (raadsverslag 25 januari 1995). 

 

6.4 BESLUITVORMING DOOR DE RAAD 

Uit de ontvangen raadsstukken valt op te maken dat de raad in de periode 1991 – 

1995 is geïnformeerd over een aantal belangrijke momenten rond de herontwikkeling 

van de eerste fase van het Havengebied. Uit de raadsvoorstellen blijkt tevens dat de 

raad is gevoed met stukken die een globale analyse geven van de risico‟s rond het 

project. De raad was daarmee op de hoogte van een aantal risico‟s rond het project, te 

weten: 

 

 Het streven om Katwijkse projectontwikkelaars/aannemers in te schakelen, 

inclusief de bijbehorende risico‟s zoals hogere kosten; 

 In diverse commissievergaderingen zijn de risico‟s van de parkeergarage 

vooraf gesignaleerd (commissieverslagen 1993 tot en met 1995). Ook is door de 

commissies gesignaleerd dat er onvoldoende stimulans is geweest voor Rabo 

Vastgoed om een exploitant te vinden voor de openbare parkeergarage. 

Daardoor is het risico overgegaan op de gemeente. De toename van de 

stichtingskosten voor de parkeergarage zijn besproken in de commissie 

VROM. 
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 De fasering van het project in 3 fasen is besproken in de commissie VROM.  

 Het aangaan van een PPS-constructie is uitvoerig besproken in de commissie 

VROM. Ook het aandragen van alternatieven, naast de ACK en Rabo Vastgoed 

is besproken. De raad heeft bewust gekozen voor het aangaan van een PPS-

constructie met lokale partijen. De commissie geeft echter ook aan twijfels te 

hebben over de expertise die binnen de gemeente aanwezig is om het PPS- 

traject te begeleiden. Daarnaast is de raad algemene informatie voorgelegd 

over de consequenties van PPS-constructie (ministerie van VROM). Het door 

de gemeente ingestelde beleidsteam heeft de commissie VROM en VFPI 

geadviseerd over de PPS-constructie (commissieverslag 13 juni 1994). 

 Financiële tekorten: Financiële tekorten zijn voorgelegd aan de raad.  

 Stedenbouw en architectuur met betrekking tot de herontwikkeling van het 

Havengebied wordt besproken in de commissie VROM (1995). 

 

6.5 TUSSENCONCLUSIE 

De rekenkamercommissie concludeert op basis van de geformuleerde bevindingen in 

hoofdstuk 6 het volgende: 

 

1. Voor maar ook tijdens het project zijn tussen raad en college geen concrete 

afspraken gemaakt over de wijze waarop de raad moet worden geïnformeerd.  

2. De raad heeft niets vastgelegd over welke kwaliteitseisen gesteld mogen 

worden aan de inhoudelijke informatievoorziening. 

3. De raad wordt tussen 1991 en 1995 met grote regelmaat geïnformeerd en 

betrokken bij belangrijke momenten in de besluitvormingsprocedure rond de 

herontwikkeling.  

4. De raad wordt echter onvoldoende geïnformeerd tijdens de uitvoering van het 

project vanaf 1995. Vanaf dat moment wordt het project niet meer aan de hand 

van de oorspronkelijke uitgangspunten bijgestuurd.  

5. Er zijn geen heldere afspraken gemaakt over de wijze waarop de financiële 

gegevens worden vastgelegd en hoe de raad daarover wordt geïnformeerd. 
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6. De raad is gedurende het project op ad hoc basis geïnformeerd over de 

financiële voortgang van het project. Met name in de jaren ‟90 was dat het 

geval. In de periode na 2002 is de raad op meer structurele basis geïnformeerd 

aan de hand van meerjarenbegrotingen. 

7. De grondexploitatie wordt niet jaarlijks geactualiseerd. Pas vanaf 2002 worden 

ramingen van te maken kosten en te realiseren opbrengsten geactualiseerd. 

8. Er zijn geen afspraken gemaakt in hoeverre risicoanalyses worden opgesteld en 

op welke wijze de raad hierover wordt geïnformeerd.  

9. Over de financiële risico‟s is de raad vooral kwalitatief geïnformeerd. Bij de 

informatievoorziening van de raad ontbraken veelal gedetailleerde 

kwantitatieve risicoanalyses voor het project.  

10. De raad is onvoldoende geïnformeerd over de (kwantitatieve) voor- en nadelen 

van de PPS-constructie.  

 

72



 

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1 INLEIDING 

Het doel van dit onderzoek is om de raad inzicht te geven in de uitvoering van fase 1 

van de herontwikkeling van het Havengebied en de daaraan gelieerde 

besluitvorming, om vervolgens te toetsen of deze van voldoende kwaliteit zijn om aan 

de eisen van doelmatigheid en doeltreffendheid te kunnen voldoen. In dit hoofdstuk 

worden in het licht van deze doelstelling en de daaruit voortkomende 

onderzoeksvragen conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan.  

 

Onderstaand zijn de conclusies verwoord aan de hand van de onderzoeksvragen zoals 

opgenomen in hoofdstuk 1. 

 

7.2 AMBITIES, DOELEN EN UITGANGSPUNTEN  

De ambities, doelen en uitgangspunten voor de herontwikkeling van de 1e fase van 

het Havengebied zijn voorafgaand aan het project vastgelegd in een aantal 

beleidsdocumenten. Met name het Structuurplan Katwijk 2000 en de 

Ontwikkelingsvisie spelen hier een belangrijke rol in.  

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de uitgangspunten ten aanzien van de wijze 

waarop het project moet worden uitgevoerd niet altijd helder zijn geformuleerd. Zo 

ontbreekt het aan een stedenbouwkundig programma van eisen en aan een 

gedetailleerde grondexploitatie.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat voorafgaand aan de uitvoering van het project geen 

harde financiële uitgangspunten of doelstellingen zijn meegegeven. Voor het aangaan 

van de PPS-constructie is als doelstelling geformuleerd een duidelijke begrenzing van 

tekorten belangrijker te vinden dan de mogelijkheid om te profiteren van eventuele 
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meevallers en hogere opbrengsten tijdens het ontwikkeltraject zelf. Juist vanwege 

deze doelstelling is het opvallend dat de financiële uitgangspunten wel kwalitatief 

maar niet kwantitatief zijn benoemd. Dit alles maakt het moeilijk voor de raad om te 

sturen op de financiële voortgang van het project.  

 

Uitgangspunten ten aanzien van planning en fasering zijn niet aangetroffen in de 

archiefstukken. In het Structuurplan en de Ontwikkelingsvisie wordt de periode  

1995 – 2000 genoemd voor de realisatie van de herontwikkeling van de 1e fase van 

het Havengebied. De oorzaak van de vertraging die is opgetreden is onder meer 

gelegen in de moeizame verwerving van de gronden. Het project is uiteindelijk 

opgeleverd in 2005. 

 

Het project is conform de gestelde ambities ten aanzien van het kwaliteitsniveau 

gerealiseerd. Het hoge ambitieniveau dat de gemeente nastreefde voor de openbare 

ruimte is gerealiseerd. Het gerealiseerde programma wijkt wel af van de 

programmatische uitgangspunten zoals opgenomen in de Ontwikkelingsvisie. Er zijn 

16% meer woningen en 10% meer openbare parkeerplaatsen gerealiseerd. Wat betreft 

vierkante meters kantoren, bedrijven en commerciële voorzieningen wijkt het 

gerealiseerde programma substantieel af van de in de Ontwikkelingsvisie 

geformuleerde uitgangspunten (63%). 

 

7.3 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING 

De gemeente heeft 2 doelstellingen geformuleerd voor het aangaan van de PPS-

constructie: 

1. Een duidelijke begrenzing van tekorten vooraf is belangrijker dan de 

mogelijkheid te profiteren van eventuele meevallers en hogere opbrengsten 

tijdens het project. 

2. De PPS-constructie moet leiden tot een reductie van de kosten, in 1995 

gec0ncretiseerd op € 2,95 miljoen. 
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Over het algemeen kan gesteld worden dat de doelstelling van de PPS-constructie 

niet is gehaald. Niet alleen heeft het aangaan van de PPS-constructie met Rabo 

vastgoed niet bijgedragen aan het bereiken van de begin 1995 concreet genoemde  

€ 2,95 miljoen aan bezuinigingstaakstelling, de PPS-constructie heeft vervolgens ook 

het verder oplopen van het exploitatietekort niet kunnen voorkomen. 

 

Gedurende het project zijn de kosten opgelopen als gevolg van onder meer vertraging 

in de verwerving van gronden en stagnatie van de bouw.  

 

Het project is afgesloten met een exploitatietekort van circa € 19,0 miljoen, terwijl de 

start van het project is uitgegaan van een tekort van € 8,1 miljoen minus de beoogde 

bezuiniging als taakstelling om het project te kunnen financieren. Begin 1995 is het 

tekort al opgelopen tot € 12,3 miljoen. Op dat moment wordt voor het eerst de 

beoogde bezuiniging gec0ncretiseerd op € 2,95 miljoen.  

 

Op onderdelen heeft de PPS-constructie gebracht waar het voor bedoeld was.  

De verwerving van gronden heeft plaatsgevonden voor € 1,9 miljoen minder dan het 

maximum aankoopbudget toeliet. Met het vastleggen van een vaste gemeentelijke 

bijdrage in de bouwexploitatie en een vast percentage voor de rentebijtelling 

zekerheden ingebouwd.  

 

De gemeente heeft een bijdrage geleverd in de bouwexploitatie van Rabo Vastgoed 

van € 4,2 miljoen. Een dergelijke bijdrage is opmerkelijk, aangezien in de plannen 

geen sociale woningbouw is opgenomen. Er was de gemeente kennelijk veel aan 

gelegen dat het project wordt uitgevoerd. De gemeente beschouwt de bijdrage als 

noodzakelijk om het plan haalbaar te maken zonder dat de prijzen van woningen en 

bedrijfsruimten verhoogd moet worden.  

 

Dat de gemeentelijke bijdrage in de bouwexploitatie als vast bedrag in de 

Samenwerkingsovereenkomst is opgenomen sluit aan bij het uitgangspunt van de 

PPS-constructie om een duidelijke begrenzing van de tekorten te hebben.  

Door de langere looptijd van het project en het hoge vastgelegde rentepercentage is 

de rente over de gemeentelijke bijdrage echter opgelopen tot € 1,9 miljoen, bijna 50% 

meer dan de oorspronkelijke bijdrage aan Rabo Vastgoed. Dat maakt dat de totale 
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bijdrage van de gemeente in de bouwexploitatie van Rabo Vastgoed oploopt tot € 6,1 

mln.  

 

Niet teruggevonden is wat het uiteindelijke tekort in de bouwexploitatie van Rabo 

Vastgoed is geweest. Er kan daarom niet geconcludeerd worden dat de gemeentelijke 

bijdrage in de bouwexploitatie ook daadwerkelijk voor het volledige bedrag nodig is 

geweest voor de realisatie van het project.  

De forse stijging van de woningprijzen tussen 1995 en 2001 en de lagere 

verwervingskosten doen wel vermoeden dat de gemeentelijke bijdrage niet volledig 

nodig is geweest. Door aanvullende afspraken over het realiseren van 21 extra 

woningen is Rabo Vastgoed ook op andere manieren in haar bouwexploitatie 

geholpen. 

 

Er zijn echter geen afspraken gemaakt om de noodzaak van de gemeentelijke bijdrage 

aan het eind van het project te beoordelen en op basis daarvan eventueel een 

verrekening te laten plaatsvinden. De gemeente heeft niet geanticipeerd op de 

mogelijkheid van een lager bouwexploitatietekort bij Rabo Vastgoed. De gemeente 

heeft ook niet geanticipeerd op een stijging van de grondprijzen of op een dalende 

rentestand. Beide ontwikkelingen hebben zich voorgedaan. De gemeente heeft ook 

niet geanticipeerd op een stijgende woningmarkt. De werkelijke verkoopprijzen zijn 

hoger dan vooraf bepaald. Dit heeft ook geleid tot een andere woningdifferentiatie 

dan beoogd. 

 

De afspraken zijn volledig gebaseerd op de toen geldende omstandigheden. Er is in 

de Samenwerkingsovereenkomst niet geanticipeerd op de meer gunstige 

omstandigheden, zoals deze zich na 1995 zijn gaan voordoen. De gemeente had in de 

Samenwerkingsovereenkomst zowel tekorten kunnen begrenzen als kunnen 

anticiperen op gunstige ontwikkelingen.  

 

In de eerste helft van de jaren ‟90 was er slechts beperkt ervaring met PPS-

constructies in Nederland. In deze periode stond men in Nederland aan het begin 

van deze samenwerkingsvorm. Deze situatie vormt echter geen verklaring voor de 

risicoverdeling tussen de gemeente en Rabo Vastgoed zoals opgenomen in de 

Samenwerkingsovereenkomst.  
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Er was duidelijk sprake van een scheve verhouding in de risicoverdeling tussen de 

gemeente en Rabo Vastgoed. Dit valt te concluderen uit onderstaande bevindingen: 

 

 In tegenstelling tot de gemeentelijke bijdrage van € 4,2 miljoen in de 

bouwexploitatie van Rabo Vastgoed die jaarlijks wordt geïndexeerd, is 

afgesproken dat over de door de gemeente ingebrachte gronden na 1 januari 

1996 geen rente meer in rekening wordt gebracht. 

 De afspraak in de Samenwerkingsovereenkomst om het eigendom van de 

parkeergarage naar de gemeente te laten overgaan wanneer niet tot 

overeenstemming wordt gekomen over het beheer en de exploitatie staat haaks 

op het uitgangspunt om risico‟s bij private partijen te leggen.  

 De Samenwerkingsovereenkomst heeft onvoldoende mogelijkheden geboden 

voor kostenverhaal, terwijl het verhalen van kosten op private partijen wel 

uitgangspunt is geweest. 

 De afspraak om bij tegenvallende marktomstandigheden die leiden tot 

vertraging van de woningafzet nadere afspraken te maken is een open einde 

regeling in het voordeel van Rabo Vastgoed geweest. 

 Gemeente en Rabo Vastgoed hebben zich niet gecommitteerd aan een 

gedetailleerde planning op basis waarvan afspraken over de renteverliezen 

gemaakt zouden kunnen worden.  

 

Een aantal essentiële afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst legt het risico bij 

de gemeente (de gemeentelijke bijdrage, de indexering van betalingen aan Rabo 

Vastgoed, de realisatie en beheer van de parkeergarage). Daarentegen zijn van te 

voren beoogde producten die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het beheersen 

van risico‟s voor de gemeente zoals exploitatieovereenkomsten, een financieel 

masterplan, een gedetailleerde planning nooit gemaakt en was van gestructureerde 

periodieke financiële informatie slechts in beperkte mate aanwezig. 

 

In de Samenwerkingsovereenkomst zijn de verplichtingen en risico‟s van de 

betrokken partijen wel benoemd, maar niet gekwantificeerd. 
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7.4 FINANCIËLE EN POLITIEK BESTUURLIJKE RISICO’S 

De herontwikkeling van de eerste fase van het Havengebied heeft voor de gemeente 

geleid tot een exploitatietekort van € 19,0 miljoen. In de Ontwikkelingsvisie van 1992 

werd uitgegaan van een exploitatietekort van € 8,1 miljoen (prijspeil 1995) minus een 

verwachte reductie van het tekort als gevolg van de ontwikkeling door een private 

partij. Het exploitatietekort valt dus fors hoger uit dan in de Ontwikkelingsvisie was 

voorzien.  

 

Het bestuderen van het financiële verloop van het project is bemoeilijkt door het 

ontbreken van financiële informatie. Oorzaken zijn de gebrekkige archivering van 

stukken en de verouderde rekenmodellen waarmee de gemeente in de jaren ‟90 

werkten. Grondexploitaties werden niet jaarlijks met een goed meerjarenperspectief 

vastgesteld. Als gevolg hiervan kon tijdens het onderzoek niet altijd goed worden 

vastgesteld wat de oorzaken zijn geweest voor de toename van het exploitatietekort.  

 

In grote lijnen kunnen drie factoren als oorzaak voor de toename van het 

exploitatietekort worden aangewezen: 

 

Een eerste oorzaak van het forse exploitatietekort is de niet gehaalde 

bezuinigingsdoelstelling zoals geformuleerd in het Structuurplan en begin 1995 

geconcretiseerd op € 2,95 miljoen (zijnde 30% van de investeringen). 

 

Een tweede oorzaak is gelegen in de vertragingen in het project, waarvan de intentie 

was het in 2000 af te ronden in plaats van in 2005. De vertragingen hebben geleid tot 

extra renteverliezen. De rentelasten die uiteindelijk ten laste van de exploitatie zijn 

gebracht bestaan uit de rentelasten over de boekwaarde van ingebrachte gronden, te 

weten circa € 3 miljoen, en de rentelasten over de gemeentelijke bijdrage aan de 

bouwexploitatie van Rabo Vastgoed, zijnde € 1,9 miljoen (tezamen:  

€ 4,9 miljoen). Onduidelijk is met welk renteverlies in de oorspronkelijke opzet 

rekening is gehouden. Duidelijk is wel dat de vertragingen in de ontwikkeling bij de 

gemeente tot forse renteverliezen hebben geleid.  
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Een derde oorzaak is gelegen in de kostentoename van de publieke parkeergarage. De 

garage, die aanvankelijk niet door de gemeente geëxploiteerd zou worden, is van 

grote invloed geweest op het exploitatietekort. Naast een toename van de 

realisatiekosten van de garage is gedurende de uitvoering van het project de 

exploitatie, hoewel aanvankelijk niet de bedoeling, toch bij de gemeente komen te 

liggen. Uiteindelijk heeft de parkeergarage circa € 5,1 miljoen gekost.  

 

De herontwikkeling van de eerste fase van het Havengebied heeft voor de gemeente 

geleid tot een exploitatietekort van € 19,0 miljoen. Door een bij de start van het 

project niet voorziene provinciale subsidie van € 4,8 miljoen heeft de 

herontwikkeling van de 1e fase van het Havengebied de gemeente uiteindelijk € 14,2 

miljoen gekost. 

 

7.5 GRONDBELEID EN GRONDEXPLOITATIES 

In het onderzoek is geen informatie naar voren gekomen over het grondbeleid van de 

gemeente. In het onderzoek zijn geen uitgangspunten aangetroffen voor de 

(her)ontwikkeling van locaties. Uitsluitend in de interviews is hier melding van 

gemaakt. Hieruit blijkt dat de gemeente vanaf de jaren ‟90 een passief grondbeleid 

voerde. Grondaankopen en (her)ontwikkeling van gronden worden overgelaten aan 

de markt.  

 

7.6 INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RAAD 

Voor maar ook tijdens het project zijn tussen raad en college geen concrete afspraken 

gemaakt over de wijze waarop de raad moet worden geïnformeerd. Er is niets 

vastgelegd over de kwaliteitseisen die gesteld mogen worden aan de inhoudelijke 

informatievoorziening. Er zijn geen heldere afspraken gemaakt over de wijze waarop 

financiële gegevens worden vastgelegd, in hoeverre risicoanalyses worden opgesteld 

en op welke wijze de raad hierover wordt geïnformeerd.  

 

De raad wordt tussen 1991 en 1995 met grote regelmaat geïnformeerd en betrokken 

bij belangrijke momenten in de besluitvormingsprocedure rond de herontwikkeling. 

Er is langdurig en frequent stilgestaan bij de ambities, doelen en uitgangspunten van 
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het project. De raad wordt echter onvoldoende geïnformeerd tijdens de uitvoering 

van het project vanaf 1995. Vanaf dat moment wordt het project niet meer aan de 

hand van de oorspronkelijke uitgangspunten bijgestuurd.  

 

De raad is gedurende het project op ad hoc basis geïnformeerd over de financiële 

voortgang van het project. De grondexploitatie werd niet jaarlijks geactualiseerd. Met 

name in de jaren ‟90 was dat het geval. In de periode na 2002 is de raad op meer 

structurele basis geïnformeerd aan de hand van meerjarenbegrotingen en worden 

ramingen van te maken kosten en te realiseren opbrengsten geactualiseerd. Vanaf 

2002 is het project echter al zo ver gevorderd dat er voor de raad niet veel meer valt 

bij te sturen.  

 

Gebleken is dat de PPS-constructie regelmatig is besproken in de raadscommissies 

en de raad. De raad is echter onvoldoende geïnformeerd over de (kwantitatieve) 

voor- en nadelen van de PPS-constructie.  

 

Voorafgaand aan het project zijn de financiële risico‟s van het project voornamelijk 

kwalitatief in beeld gebracht. In de stukken is geen uitgebreide grondexploitatie van 

het project aangetroffen. Ook is geen kwantificering van de financiële risico‟s 

aangetroffen in de archiefstukken. Hiermee ontbreekt een uitgebreide risicoanalyse 

bij aanvang van het project. Het is gebruikelijk om bij dit soort grootschalige 

(binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingen in een vroeg stadium een uitvoerige 

risicoparagraaf op te stellen bij de grondexploitatie. Hierin worden (kansen op het 

optreden van) risico‟s en kansen gesignaleerd en worden ze doorgerekend in de 

grondexploitatie. Hiermee heeft de raad inzicht in de financiële gevolgen van deze 

risico‟s en kansen. Het ontbreken van risico-analyses bemoeilijkt de taak van de raad 

om te sturen op de financiële voortgang van het project. Wel is de raad geïnformeerd 

over nieuwe risico‟s die zich tijdens de uitvoering van het project hebben voorgedaan. 
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7.7 AANBEVELINGEN 

Gezien de bevindingen van dit onderzoek kan worden gekomen tot een aantal 

aanbevelingen. De gemeente Katwijk heeft in 2008 een Nota Grondbeleid opgesteld 

die is vastgesteld door de raad. Hiermee zijn richtlijnen en kaders vastgelegd voor 

gebiedsontwikkeling, zoals het opstellen van risicoanalyses bij gebiedsontwikkeling 

en het informeren van de raad daarover. Een groot aantal van de in dit onderzoek 

gesignaleerde onvolkomenheden rond de herontwikkeling van de 1e fase van het 

Havengebied is daarmee door de gemeente aangepakt. In de Nota Grondbeleid wordt 

aandacht besteed aan zaken als het periodiek opstellen van financiële rapportages 

(Meerjarenperspectief Grondexploitaties), risicoanalyses en het informeren van de 

raad daarover. 

 

Daarom richten deze aanbevelingen zich met name op de wijze waarop de gemeente 

Katwijk in de toekomst kan omgaan met PPS-constructies. Hierover is namelijk nog 

onvoldoende opgenomen in de Nota Grondbeleid van 2008. 

 

Het is vrijwel onmogelijk om in zijn algemeenheid vast te leggen onder welke 

voorwaarden een gemeente wel of niet een PPS-constructie aan moet gaan. Ook in 

een Nota Grondbeleid is dit niet te ondervangen. Ieder samenwerkingsverband met 

een particuliere partij is verschillend, locatiespecifiek en daarmee is maatwerk per 

geval noodzakelijk. Zaken als grondeigendomsverhoudingen, de vraag of er 

binnenstedelijke herontwikkeling plaatsvindt of dat het een uitleggebied betreft 

hebben invloed op de specifieke omstandigheden van een PPS-constructie.  

 

De rekenkamercommissie beveelt de raad aan het college de opdracht te verstrekken 

de voorbereiding te starten voor het opstellen van een kader waarbinnen de afweging 

van PPS-constructies kan plaatsvinden. Voorafgaand aan het aangaan van een PPS-

constructie zou specifieke aandacht moeten bestaan voor onder meer de volgende 

thema‟s: 
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 Wat kan en wil je als gemeente zelf doen en waarvoor is het noodzakelijk om 

een marktpartij bij het project te betrekken?  

 Hoe groot is de noodzaak voor de gemeente om regie te voeren? 

 Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd tijdens de vorming van een PPS-

constructie? Het aangaan van een PPS-constructie verloopt veelal via een 

aantal beslismomenten, zoals het sluiten van een intentieovereenkomst, een 

samenwerkingsovereenkomst, een uitvoeringsovereenkomst etc. Voorafgaand 

aan de vorming van een samenwerkingsverband, maar ook voorafgaand aan 

ieder beslismoment moet worden vastgelegd op welke wijze de raad wordt 

geïnformeerd en welke informatie voor de raad nodig is om tot zorgvuldige 

besluitvorming te komen. 

 In hoeverre wil de gemeente bij een bepaalde PPS-constructie risico‟s lopen; 

wil de gemeente mede ontwikkelen of uitsluitend een financiële bijdrage 

leveren aan het project? Wil de gemeente zekerheid inbouwen of wil de 

gemeente anticiperen op gunstige en ongunstige toekomstscenario‟s? Wanneer 

een gemeente tijdens het proces de mogelijkheid wil houden om bij te sturen, 

zal die ruimte in de overeenkomsten moeten worden vastgelegd. 

 Welke geldstromen vinden plaats binnen de PPS-constructie? 

 Welke voorwaarden stelt de gemeente aan risicoanalyses, wanneer vinden ze 

plaats, hoe vaak en welke inhoudelijke voorwaarden zijn van belang. Het 

grondbeleid van de gemeente geeft hier ook richtlijnen voor. 

 

Het is van belang om deze vragen in het voortraject van gebiedsontwikkeling te 

beantwoorden. Hiermee kan worden bewerkstelligd dat de gemeente haar positie in 

een samenwerkingsverband rond gebiedsontwikkeling ook gedurende de uitvoering 

van samenwerkingsverbanden kan handhaven.  

 

 

 

82



 

83



 

84



 

BIJLAGEN 

85



 

86



 

BIJLAGE 1 LIJST VAN GESPREKSPARTNERS 
 

 Mevrouw R. de Best (niet meer in dienst, tot en met 2005 projectleider bij de 

gemeente Katwijk, sector ontwikkeling, afdeling Ruimte, Wonen en 

Economie);  

 De heer C. van Dam (niet meer in dienst, van 2002 tot en met 2005 

planeconoom bij de gemeente Katwijk, sector Ontwikkeling, afdeling Ruimte, 

Wonen en Economie); 

 De heer H. van Duijn (gemeente Katwijk, afdeling Wijkwerk, tot en met 2005 

projectsecretaris, sector Ontwikkeling, afdeling Ruimte, Wonen en 

Economie); 

 De heer A. de Waard (niet meer in dienst, tot en met 2002 planeconoom bij 

de gemeente Katwijk, sector Ontwikkeling, afdeling Ruimte, Wonen en 

Economie); 
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BIJLAGE 2 REACTIE COLLEGE OP CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
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Gemeente Kotwijk Koningin Julionoloon 3 2224 EW Katwijk

~atwijl{

Postbus 589 - 2220 AN KI.tw1Jk

Contactpersoon

Rekenkamercommissie gemeente Katwijk
Ruimtelijke Ontwikkeling

Te bereiken op

Pla postbus 589
2220 AN Kah,ijk

'11 1'111,111, ,111'1111' I

Katwijk, 27 mei 2011

BurgerservIcenummer

Zooknummer

2011·009975

Uw referentie Verzenddatum

Onderzoek naar de herontwikkcling van het Havengebied, fase 1.

Geachte commissie,

10 JUN 2011

Graag maken we gebruik van de geboden mogelijkheid om te reageren op het concept rapport van uw
commissie over het onderzoek naar de heronhvikkeling van het Havengebied, fase I.

Allereerst ,villen we onze erkentelijkheid uitspreken voor het door uw commissie uitgevoerde onderzoek.
Een onderzoek dat door het tijdsverloop, het vertrek van ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen en het
ontbreken "an een adequate archi"ering verre van gemakkelijk is geweest.

Omdat "ij er ,'an uitgaan dat de feiten uit de achterliggende documenten juist in de rapportage zijn
opgenomen, laten we een beschou"ing over deze achterliggende documenten achterwege. Onze reactie
beperk1 zich dan ook alleen tot de rapportage.

Onze reactie bestaat uit twee delen. In eerste instantie "illen we enkele inhoudelijke opmerkingen plaatsen
bij het rapport. Ten hveede willen we ingaan op de conclusies en aanbe'·elingen.

Inhoudelijke reactie

• De contractuele afspraken, de sturing op het project en de verantwoording hierover, zowel
procesmatig, programmatisch als financieel moeten geplaatst worden in de tijdgeest.

o Terecht merkt u op dat in de eerste helft ,'an de jaren '90 er slechts beperk1 ervaring was met PPS
constructies in Nederland (blz.76). Dat was in Kal\\ijk niet anders. Ook de omvang en de
complexiteit was voor Kah,ijk uniek (blz. 34).

o De wet- en regelge,ing rond locatieonh,ikkeling is nadien op diverse punten aangescherpt of zelfs
pas opgesteld (o.a. aanbesteding, staatssteun, Besluit begroting en veranhvoording pro,incies en
gemeenten (BBV)).

o Grondexploitatieopzetten werden tot medio de jaren '90 bepaald door het zogenaamde Bruine
boekje met d"ingende richtlijnen vanuit het ministerie voor Volkshuisvesting voor de
grondprijsbepaling voor locaties met gesubsidieerde woningbouw. In tegenstelling tot de thans
algemeen gehanteerde dynamische eindwaarde methode kende de methode uit het Bruine boekje
een beperkte rentetoerekening en werd in het geheel geen rekening gehouden met inflatie en
opbrengststijgingen. De richtlijnen uit het Bruine boekje werden door gemeenten breed
gehanteerd, dus ook voor locaties zonder gesubsidieerde woningbouw en ook nog nadat de
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subsidieregelingen waren afgebouwd. Dit als nuancering op de regelmatig in de rapportage
gehanteerde formulering dat sprake was van een verouderde grondexploitatieopzet.

• We onderschrijven de constateringen aangaande de gemeentelijke bijdrage aan de bouwexploitatie en
de afspraken over de risicoverdeling. Achteraf bezien komen deze afspraken over als zeer voordeling
voor de PPS partner en nadelig voor de gemeente. Zonder kennis van achtergrondinformatie over
waarom hiervoor is gekozen is het moeilijk aan deze constatering conclusies te verbinden.

• Als één van de oorzaken voor het oplopende tekort op het project wordt genoemd dat de publieke
parkeergarage op enig moment in de grondexploitatie wordt verantwoord. Naar huidige maatstaven
hoort de realisatie van een opstal niet thuis in een grondexploitatie. De garage vertegenwoordigde
echter ook een bepaalde vermogenswaarde. Niet geheel duidelijk is of het resultaat "an de
grondexploitatie met deze vermogenswaarde is gecorrigeerd.

• Het is op zich vreemd om te constateren dat de geïnterviewden aan hebben gegeven dat het project
budgetneutraal diende te worden uitgevoerd terwijl hierover in de betreffende beraadslagingen en
besluiten van de gemeenteraad niets is terug te vinden (blz. 24). Blijkbaar was een tekort op het project
politiek geaccepteerd.

Aanbevelingen

• Het merendeel van de aanbeveling en overwegingen op blz. 82 is niet zozeer specifiek gerelateerd aan
het al dan niet aangaan van een PPS-constructie, maar betreft een continue proces, zowel ambtelijk als
bestuurlijk, van afwegingen in het bredere veld van het grondbeleid, locatieontwikkeling en de
daarmee samenhangende risico's. De economische crisis met als gevolg een stagnerende woningmarkt
die zich sinds 2009 manifesteert heeft de noodzaak van dit continue proces nog eens onderstreept.
Het onderstaande toont aan dat dit proces voldoende aandacht heeft, in de organisatie is geborgd en
ten opzichte "an de situatie ten tijde van het project Haven fase 1 aantoonbaar is verbeterd.

o Er worden regelmatig informatiebijeenkomsten \"Oor de gemeenteraad belegd over de
bouwprojecten en het woningbouwprogramma. Ook staan geregeld rapportages en voorstellen over
deze onderwerpen voor een raadscommissie of de gemeenteraad geagendeerd.

o Er is een actuele nota grondbeleid, waarin de afwegingen als genoemd op blz. 82 van uw rapport
ook worden aangehaald. Deze afwegingen zijn bepalend zijn voor de keuze voor het te voeren
grondbeleid (actief, passief of een mengvorm).

o Jaarlijks wordt een Meerjaren Perspectief Grondexploitaties aan de gemeenteraad voorgelegd en
maakt een paragraaf grondbeleid onderdeel uit van zowel de begroting als de jaarrekening.

o Het publiekrecbtelijk grondbeleidsinstrumentarium in de vorm van met name de Onteigeningswet
en de Wet \"Oorkeursrecht gemeenten wordt actief ingezet, waarbij per besluit nut, noodzaak en
risico wordt afgewogen.

• Uw commissie beveelt de gemeenteraad aan ons college opdracht te "erstrekken \"Oor het opstellen van
een kader waarbinnen de afweging van PPS- constructies kan plaatsvinden. Anderzijds stelt u dat ieder
samenwerkingsverband met een particuliere partij als gevolg van de specifieke locatie, de risico
inschatting en de eigendomsverhoudingen verschillend is en maatwerk noodzakelijk maakt. Hierdoor
is het vrijwel onmogelijk om in zijn algemeenheid vast te leggen onder welke voorwaarden een
gemeente al dan niet een PPS-constructie moet aangaan (blz. 81).
Wij onderschrijven daarbij de door uw commissie gemaakte kanttekening dat het opstellen van een
afwegingskader vanwege de hiervoor genoemde argumenten lastig zal zijn. Een kader moet geen doel
op zichzelf zijn dat vervolgens als een keurslijf gaat knellen om adequaat te kunnen reageren op de
d>l1amische grond- en woningmarkt. Een kader zal ook voldoende flexibiliteit moeten bieden om te
anticiperen op wijzigingen in het risicoprofiel, de wet- en regelgeving, het programma en de ambities
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die zich gedurende de veelal lange looptijd van een project zullen voordoen. Zeker waar een eenmaal
gemaakte keuze nog niet heeft geleid tot onomkeerbare stappen in het proces van locatieontwikkeling
moet de mogelijkheid bestaan om een eenmaal gemaakte keuze te herovenvegen.

Wij hechten er aan voor het opstellen van een dergelijk afwegingskader aan te haken bij bestaande
processen zoals de door ons college gehanteerde Meetlat Herijking Taakuitvoering.

• De gemeentewet geeft een scheiding in taken en bevoegdheden tussen ons college en de gemeenteraad
in het proces van locatieontwikkeling. Privaatrechtelijke rechtshandelingen, zoals het aangaan van
intentie- en samenwerkingsovereenkomsten zijn voorbehouden aan ons college. Dergelijke
overeenkomsten kunnen echter een behoorlijke impact hebben op het ruimtelijke, volkshuisvestelijke
en financiële beleid van de gemeente. Over het algemeen worden dergelijke overeenkomsten dan ook
op basis van artikel 194 lid 4 van de Gemeentewet aan de gemeenteraad voor consultatie voorgelegd.
Hoewel hierover in het verleden wel met de gemeenteraad van gedachten is gewisseld is tot op heden
nog geen afsprakenkader hierover vastgesteld.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN KAlWIJK,
de sec laris de burgemeester,

~~
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