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1. Leeswijzer 
 
 

 In paragraaf 2 zijn de belangrijkste actuele thema’s binnen het project Waterfront belicht;  

 In de paragrafen 3, 4 en 5 is de voortgang weergegeven van achtereenvolgens Waterfront 

Noord (fase 1), Waterfront-Zuid consortiumgebied (fase 2) en het nog niet vermarkte 

resterend deel Waterfront-Zuid (fase 3); 

 Paragraaf 6 betreft een korte uiteenzetting van specifiek de stand van zaken met 

betrekking tot de bodemsanering in het havengebied Waterfront-Zuid; 

 Paragraaf 7 vermeldt de voortgang van procedures en de stand van zaken qua planning; 

 In paragraaf 8 wordt kort stilgestaan bij de externe profilering van het Waterfront; 

 Paragraaf 9 tenslotte vermeldt de stand van zaken op de voor 2015 beschikbare 

plankosten.  
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2. Inleiding 
 

 

 De woningbouw in het Waterfrontgebied krijgt 

steeds meer vorm. Op het Zuidereiland is de 

tweede fase nagenoeg opgeleverd. Voor het 

appartementencomplex op het Zuidereiland 

heeft de officiële start bouw plaatsgevonden. 

De verkoop van de eerste fase van de 

Watersportboulevard is met succes afgerond. 

Direct na de bouwvak is de bouw gestart. De VOF Waterfront is in gesprek met een 

belegger om in totaal circa 115 woningen in de gebieden Watersportboulevard en Bakens 

af te nemen. Deze zullen als vrije sector huurwoningen beschikbaar komen. De 

planuitwerking voor het Noordereiland heeft enige vertraging opgelopen. Daardoor 

verschuift het moment van start verkoop van najaar 2016 naar voorjaar 2017. Over het 

geheel genomen vindt de realisatie van woningen in een bemoedigend tempo plaats. Dat 

laat onverlet dat wij druk blijven zetten om het tempo op te voeren; 

 

 De in het najaar van 2015 gestarte civieltechnische werkzaamheden in het 

Boulevardgebied – tussen de Havendam en de Vischpoort -  zijn in het eerste kwartaal 

afgerond. Voor de start van het toeristenseizoen was de bereikbaarheid van de 

ondernemingen langs de stadsmuur weer hersteld. Terugblikkend op de werkzaamheden 

is duidelijk dat de coördinatie tussen de veelheid van aannemers in het gebied, die in 

opdracht van verschillende opdrachtgevers hun werkzaamheden moeten uitvoeren, voor 

verbetering in aanmerking komen. Daartoe zijn afspraken gemaakt met de 

opdrachtgevers. Boskalis vervult daarin een coördinerende rol en heeft het mandaat 

gekregen om, wanneer daar aanleiding toe is, in te grijpen; 

 

 In een intensief proces zijn het Voorlopig en 

Definitief Ontwerp voor de inrichting van het 

openbaar gebied van de Boulevard tot stand 

gebracht. In februari heeft over het Voorlopig 

Ontwerp een informatiebijeenkomst voor 

belanghebbenden en belangstellenden 

plaatsgevonden, is uitvoerig besproken in de 

Klankbordgroep Waterfront en is de 

raadscommissie geïnformeerd. De uitkomst van 

die bijeenkomsten is verwerkt in het Definitieve Ontwerp. Ook dat is in de Klankbordgroep 

en raadscommissie gepresenteerd en besproken. In juni heeft de gemeenteraad het 

Definitief Ontwerp vastgesteld. Tenslotte zijn ook de geactualiseerde gemeentelijke 

uitgangspunten, zoals uitgewerkt in de (concept)Havenvisie in het Definitief Ontwerp 

verwerkt. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de uitvoerende werkzaamheden in het 

openbaar gebied, die vanaf oktober hun beslag zullen krijgen; 
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 Onverminderd is de druk op het uitwerken van het opstalprogramma in het 

Boulevardgebied en het vinden van afnemers van de te ontwikkelen functies. Om de 

uiterste realisatietermijn, conform het Hoofdlijnenakkoord maximaal 3 jaar na aanvang van 

de werkzaamheden in het Boulevardgebied, te kunnen halen dient het opstalprogramma in 

het najaar van 2016 duidelijk te zijn. Op basis daarvan moet de vereiste procedure van de 

wijziging van het desbetreffende bestemmingplan worden gestart, zodat de daadwerkelijke 

bouw in het najaar van 2017 kan starten; 

 

 Met het Dolfinarium en de VOF Waterfront zijn 

afspraken gemaakt, waarmee de medewerking 

over en weer wordt bekrachtigd om gewenste 

ontwikkelingen op het Dolfinariumterrein en in 

het Boulevardgebied gestalte te geven. In dat 

verband is ook geregeld dat de jaarlijkse 

(retributie)bijdrage van het Dolfinarium aan de 

gemeente, die benut wordt voor de inzet van 

het tussentransport tussen parkeerterreinen en 

het Dolfinarium, komt te vervallen. Daarmee eindigt ook het door de gemeente 

georganiseerde en betaalde tussentransport; 

 

 De planuitwerking voor het deelgebied van fase 3 Waterfront is gecontinueerd. Daarbij 

worden de geactualiseerde uitgangspunten en ambities voor het gebied steeds scherper. 

Daarover heeft afstemming plaatsgevonden met de Klankbordgroep Waterfront en de 

raadscommissie Ruimte. Daaruit wordt duidelijk dat de gedachten om het gebied te 

ontwikkelen als woonwijk gemêleerd met commerciële functies breed wordt gedragen. 

Datzelfde is het geval met het samenvoegen van de twee smalle grachten in het huidige 

ontwerp tot een brede, doorvaarbare watergang. Ook de beelden met betrekking tot 

duurzaamheid, uitgewerkt naar thema’s als energiehuishouding, waterhuishouding, 

parkeren en bereikbaarheid en programma worden steeds duidelijker. In het najaar 

worden de uitgangspunten en ambities samengevat in een ambitiedocument en besproken 

met de Klankbordgroep en de raadscommissie. Aansluitend wordt in een proces van 

‘rekenen en tekenen’ het stedenbouwkundig plan voor het gebied opgesteld; 

 

 De bodemsanering, in samenhang met de opsporing van niet-gesprongen explosieven, is 

met voortvarendheid voortgezet. Onveranderd is dat aan de hand van de situatie die in het 

werk wordt aangetroffen steeds nieuwe keuzes moeten worden gemaakt. Zo is eind 2015 

onverwacht een grote en dikke plaat asbest aangetroffen. Met de inzet van 

mijnbouwapparatuur is de plaat verbrokkeld en vervolgens verwerkt. De contractueel 

overeengekomen productie van de Beaudredge-machine – 160.000 m3 – is eind juni 

bereikt, waarop is besloten het onderzuigen te staken c.q. de Beaudredge-machine buiten 

gebruik te stellen. Het najaar wordt gebruikt om de sanering af te ronden. In dat verband 

zal de tijdelijk in de afgedamde Lelyhaven geborgen vervuilde grond nog in het gebied 

worden verwerkt. Een deel van de in het gebied vrijkomende zogenoemde groene grond 

heeft niet de door het bevoegd gezag geëiste kwalificatie ‘asbestvrij’ gekregen en kan 

daarom niet in de leeflaag worden verwerkt. Deze grond is echter wel als bouwstof buiten 

het saneringsgebied te gebruiken. Daartoe is op de locatie van het Overloopterrein een 

depot ingericht, dat op een later moment als eerste aanzet van de realisatie van het 

Overloopterrein kan worden gebruikt; 



 

   

 6 

 

 Met de oprichting van een Strategisch Overleg Afstemming Projecten is een platform 

gecreëerd waarop ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente beter op elkaar worden 

afgestemd en consistentie in aanpak wordt gestimuleerd; 

 

 De provincie Gelderland is en blijft een belangrijke partner voor het Waterfront. Beeldend 

in dat verband is de lening van € 3,3 miljoen aan de VOF Waterfront, waarmee de 

versnelling van de transformatie van het Boulevardgebied mogelijk wordt gemaakt. De 

desbetreffende overeenkomsten zijn in het eerste kwartaal definitief gemaakt en 

ondertekend. 
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3. Fase 1 Waterfront 
 

Lorentzhaven 

 De situatie in het watersport gerelateerde deel 

van Lorentzhaven is ongewijzigd gebleven. Dat 

wil zeggen dat nog steeds gronden beschikbaar 

zijn en worden gehouden voor verplaatsing van 

een bedrijf elders in de omgeving van 

Lorentzhaven. Gesprekken daaromtrent dienen 

vanuit de lijnorganisatie te worden 

geëntameerd.  

De eerder gemaakte afspraken om het watersport gerelateerde deel van Lorentzhaven in 

2016 definitief woonrijp te maken en over te dragen aan de lijnorganisatie, is verschoven 

naar 2017 in verband met ontoereikende ambtelijke capaciteit; 

 

 Op basis van de rapportage van Buck Consultants inzake de ontwikkelkansen van het 

gebied Lorentzhaven is geconstateerd dat de reservering voor de vestiging van een 

Regionaal Overslagcentrum (ROC) kan komen te vervallen. Dat betekent dat een 

herverkaveling van de desbetreffende locatie dient plaats te vinden om deze geschikt te 

maken voor een of meer watergebonden bedrijven. Aan de hand daarvan zal een 

uitgiftestrategie worden opgesteld, die in het najaar 2016 bestuurlijk zal worden 

vastgesteld. Deze strategie vormt op zijn beurt de basis voor – vanuit de lijnorganisatie te 

entameren - acquisitie van bedrijven.  

Overloopterrein 

 Om de start van de woningproductie in het 

gebied van fase 3 Waterfront op het gewenste 

moment te kunnen starten, dient het 

Overloopterrein begin 2019 te zijn 

gerealiseerd. Daarop vooruitlopend dient de 

ontsluiting via de zogenoemde Plank over het 

aquaduct in de N302 in 2018 gereed te zijn, 

opdat deze benut kan worden voor het 

afwikkelen van bouwverkeer ten behoeve van fase 2 Waterfront. Daarmee wordt 

voorkomen dat delen van het gebied pas op een later moment kunnen worden benut voor 

woningbouw en dat daarmee een te lage woningproductie zou plaatsvinden. 

 
Mheenlanden 

 Met de Vereniging Natuurmonumenten (VNM) is principe-overeenstemming bereikt over 

de tekst van het te sluiten convenant en de daarin te verankeren afspraken over (de 

fasering van) inrichting en beheer van het gebied Mheenlanden en de financiële rand-

voorwaarden. Het formaliseren van het convenant is opgehouden in afwachting van een 

definitieve juridische toets op het voorkomen van ontoelaatbare staatssteun. Het juridisch 

advies is niet binnen de verslagperiode ontvangen. Ondertussen zijn wél alle 

pachtcontracten in het gebied door de gemeente opgezegd, teneinde een soepele 

overgang van de desbetreffende gronden aan VNM mogelijk te maken.  
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Rustgebieden 

 De resultaten van de monitoring van de 

rustgebieden over de periode september 2015 

– april 2016 zijn in een tweetal rapporten 

beschreven: een rapport met betrekking tot het 

functioneren van de rustgebieden aan de hand 

van o.a. vogeltellingen en inventarisatie van 

vegetatie en een rapport met de resultaten van 

de handhaving door de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Het algehele 

beeld dat uit de rapporten naar voren komt is dat de vogelrustgebieden naar behoren 

functioneren en dat het aantal overtredingen door watersporters beperkt is. 
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4. Fase 2 Waterfront 
 

Woningbouw 

 

 De verkoop van woningen in het gebied 

verloopt uitermate voorspoedig. In vrijwel alle 

gevallen is de belangstelling dermate groot, 

dat het aanbod is overtekend. Punt van 

aandacht is het tempo waarin nieuw aanbod 

op de markt wordt gebracht. In de voorgaande 

Voortgangsrapportage is al aangegeven dat 

het ontwikkelen van de bouwplannen voor het 

Noordereiland is vertraagd. Daarmee wordt het door de gemeente gewenste afzettempo 

van circa 200 woningen per jaar niet structureel gehaald c.q. loopt de realisatie van 

woningen in het gebied van fase 2 Waterfront door tot voorbij 2019. Indien het tempo niet 

blijkt te kunnen worden verhoogd, zal de gemeente de afweging moeten maken of de 

productie van woningen in het gebied van fase 3 al op gang gebracht moet worden, terwijl 

fase 2 nog niet is afgerond. 

 

Boothuizen 

 

 De belangstelling voor de eerste 20 boothuizen, 

die vorig najaar in verkoop zijn gebracht, is ruim. 

Vertraging in de start bouw is ontstaan als 

gevolg van het feit dat de bouwaanvraag 

tekortkomingen bevatte, waardoor de gemeente 

geen omgevingsvergunning kon afgeven. Met 

een aantal kunstgrepen in de aanvraag is ervoor 

gezorgd dat een vergunbaar product kan 

worden gerealiseerd. Met de keuzes die in dat 

kader door de VOF Waterfront zijn gemaakt, 

zullen kopers naar verwachting bij de inrichting van de bovenverdieping als ruimte voor 

recreatief verblijf zelf ook bouwaanvragen bij de gemeente moeten doen; 

 

 De ervaringen in het kader van de vergunningenprocedure voor de boothuizen zijn de 

relatie tussen aanvrager en vergunningverlener niet ten goede gekomen. Om deze situatie 

te normaliseren zijn werkafspraken gemaakt, waarmee duidelijkheid ontstaat over wat de 

gemeente verwacht van de aanvrager en hoe de gemeente daarop vervolgens acteert. In 

de praktijk blijkt dit, zoals blijkt uit de aanvrage voor woningen aan de Watersport-

boulevard, nog niet soepel te verlopen. Het heeft er ook toe geleid dat het verzoek van de 

aanvrager om de toetsing van bouwinitiatieven grotendeels in eigen beheer uit te mogen 

voeren, niet is gehonoreerd; 
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Boulevardgebied 
 

 Door alle betrokkenen is flink gewerkt aan de 

totstandkoming van het Voorlopig en Definitief 

Ontwerp van de inrichting van het openbaar 

gebied van de Boulevard. Naar aanleiding van 

de uitkomsten van de dialoog met belang-

hebbenden en de raad(scommissie) is het 

Definitief Ontwerp op onderdelen aangepast. 

Tegelijkertijd zijn de uitvoeringsactiviteiten in 

het Boulevardgebied voorbereid, zodat deze 

direct na het zomerreces kunnen worden 

gestart. In dat verband zijn onder meer aan de 

orde de aanleg van riolering, kabels en leidingen, het plaatsen van damwanden ter hoogte 

van de voormalig Haven van Harderwijk en langs de stadsmuur, alsmede het voorbereiden 

van de aanleg van een drietal bruggen in het gebied. Ter hoogte van de Vischpoort vindt 

de derde tranche van het overeengekomen archeologisch onderzoek plaats. Ten aanzien 

van de manier waarop restanten van de zogenoemde Dwangburcht in het 

boulevardgebied worden opgenomen is nog geen keuze gemaakt. 
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5. Fase 3 Waterfront  
 

Tijdelijke functies 

 

 Primair dient het gebied van fase 3 Waterfront 

te worden ingericht voor tijdelijke parkeren ter 

compensatie van het verlies aan 

parkeerplaatsen in het Boulevardgebied. Dat 

wordt in nauwe samenhang georganiseerd met 

het beschikbaar komen van alsdan 

gesaneerde gronden. Er is echter nadrukkelijk 

behoefte aan het herbergen van andersoortige 

tijdelijke functies in het gebied. Daarvoor 

melden zich belangstellende partijen. In 2011 

is met de Klankbordgroep Waterfront al 

verkend welk soort functies in aanmerking zou 

kunnen komen, respectievelijk welke 

spelregels daarbij zouden moeten worden gehanteerd.  

Om de initiatieven te stroomlijnen is bepaald dat de coördinatie berust bij de project-

organisatie Waterfront en dat de relevante disciplines als toerisme, evenementen en 

verkeer vanuit de lijnorganisatie aangesloten worden. Daartoe is een werkgroep tijdelijke 

initiatieven opgericht. Deze heeft als eerste in kaart gebracht hoeveel ruimte over welke 

periode er voor tijdelijke initiatieven, anders dan parkeren, beschikbaar is en waar deze 

ruimte kan worden gelokaliseerd in het plangebied van fase 3 Waterfront. Op basis 

daarvan wordt aansluiting gezocht met initiatiefnemers. 

 

Planuitwerking fase 3 Waterfront 

 

 In het collegeprogramma is als opgave gedefinieerd om de planopzet voor fase 3 

Waterfront te actualiseren. Daar is inmiddels een start mee gemaakt. Als eerste worden de 

te hanteren uitgangspunten met betrekking tot het bouwprogramma, het gewenste 

karakter van de wijk, de verkeersstructuur en de duurzaamheidambities geactualiseerd. 

Aansluitend wordt het ontwerp in samenhang met de grondexploitatie uitgewerkt. Dit vindt 

in goed overleg met onder meer de Klankbordgroep Waterfront en de gemeenteraad 

plaats. Aansluitend wordt de marktstrategie geformuleerd (2016/2017), de aanbesteding 

georganiseerd (2017/2018), zodat marktpartijen planuitwerking kunnen oppakken (2018) 

en de realisatie van de eerste delen in 2019/2020 hun beslag kunnen krijgen. 
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6. Bodemsanering en detectie 

 

 De samenloop van detectie en 

bodemsanering in (zwaar) met asbest 

vervuild gebied - met name in het 

gebied Stadswerven - heeft ertoe 

geleid dat een werkmethode moest 

worden ontwikkeld waarin beide 

activiteiten veilig en efficiënt kunnen 

worden uitgevoerd. In de praktijk 

betekende dit dat ten behoeve van de 

detectie 1,5 meter vervuilde grond moest worden afgegraven. De eerste hiermee 

vrijkomende gronden zijn tijdelijk in de Lelyhaven geborgen. Aansluitend is met de 

Beaudredge-machine schoon zand onder het resterende vervuilde pakket omhoog 

gezogen. Vervolgens is een deel van de vervuilde grond teruggeplaatst om tenslotte te 

worden afgedekt met een scheidingsdoek en de overeengekomen bovenwettelijke leeflaag 

van 2 meter dikte. Deze werkwijze is in goed overleg met alle bevoegde en 

toezichthoudende instanties tot stand gekomen; 

 De Beaudredge-machine heeft begin juni de contractueel overeengekomen hoeveelheid 

m3 geproduceerd. Het onderzuigen is daarom gestopt c.q. de machine is buiten gebruik 

gesteld. Voornaamste opgave nu nog is het verwerken van de in de afgedamde Lelyhaven 

geborgen vervuilde grond; 

 Een deel van de in het gebied vrijkomende grond is niet 100% asbestvrij. Hoewel aan te 

merken als zogenoemde groene grond, staat het bevoegd gezag het verwerken van deze 

grond in de leeflaag niet toe. Deze grond, die wél geschikt is als bouwstof, is op de locatie 

van het Overloopterrein in depot gezet. Dit kan op een later moment als eerste aanzet van 

de realisatie van het Overloopterrein worden gebruikt; 

 De gewijzigde werkmethode heeft ertoe geleid dat er meer grondtransporten moeten 

plaatsvinden. Ook de eis van de toezichthoudende instantie, dat elk van de partijen 

opgezogen grond gekeurd moet worden, heeft geleid tot meerkosten. Dat is ook het geval 

met de eis dat het in de leeflaag toe te passen zand geheel asbestvrij dient te zijn 

(hetgeen strenger is dan de wet- en regelgeving toestaat). Al met al leidt dit tot 

meerkosten, waarvoor in juli 2016 een krediet is gevoteerd; 

 

 In het kader van de opsporing van niet-gesprongen explosieven zijn in het kader van de 

opsporing geen bijzondere vondsten gedaan. De grootschalige aanpak is, nu het overgrote 

deel van het verdacht gebied is gedetecteerd, terug geschaald. De resterende locaties 

zullen op ad-hoc basis worden aangepakt. 
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7. Procedures en planning 
 

 Het gehele plangebied van het Waterfront wordt gedekt door onherroepelijke 

bestemmingsplannen. Voor een aantal situaties zijn deze aangevuld met uitwerkings-, 

wijzigings- en herzieningsplannen. Ook deze zijn onherroepelijk; 

 

 Wat betreft de rustgebieden loopt nog het gemeentelijk verzoek tot het afgeven van een 

vergunning ex artikel 20 van de Natuurbeschermingswet door het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Recent heeft het ministerie kenbaar 

gemaakt voorbereidende stappen te zullen nemen om uiteindelijk tot een vergunning te 

komen. Hoewel niet essentieel voor de formele status van de rustgebieden, vormt een 

vergunning een extra waarborg en vergemakkelijkt deze de handhaving; 
 

 Op de volgende pagina is een ten opzichte van de vorige editie van de 

Voortgangsrapportage gewijzigde planning op hoofdlijnen opgenomen. Daarin zijn de 

laatste inzichten met betrekking tot de realisatie van de planonderdelen verwerkt. 

In algemene zin valt op dat de realisatie van woningen in fase 2 Waterfront op een later 

tijdstip gestalte krijgt. Dat dient met enige nuance worden opgevat. Er is thans meer 

duidelijkheid over fasering binnen de onderscheiden deelgebieden, waarbij, zoals 

nadrukkelijk in het gebied van de Bakens het geval is, de laatste fase pas kan worden 

gebouwd als de desbetreffende locatie niet voor andere functies (bijvoorbeeld ontsluiting 

ten behoeve van bouwverkeer) in gebruik is. Welbeschouwd treedt met name op het 

Noordereiland vertraging op in de planuitwerking en als gevolg daarvan de bouwproductie.  

De planning van de realisatie van opstallen in het Boulevardgebied is gebaseerd op het 

uitgangspunt dat voor eind 2016 duidelijkheid bestaat over het te realiseren 

bouwprogramma. Hoewel de VOF Waterfront daar stevig op inzet, valt niet uit te sluiten 

dat enige vertraging optreedt. 
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8. Communicatie Waterfront 
 

 Het zwaartepunt in de communicatie heeft met name 

gelegen op de aanstaande transformatie van het 

Boulevardgebied. Alle ter beschikking staande 

communicatiemiddelen – Klankbordgroep Waterfront, 

rechtstreekse communicatie met belanghebbenden, 

bewoners- en nieuwsbrieven, informatieavonden en social 

media – zijn daarbij ingezet; 

 

 Min of meer en passant zijn ook andere ontwikkelingen, zoals de bodemsanering en de 

woningbouw, onderdeel van de communicatie geweest; 
 

 Nieuw element in de communicatie is het contact met de nieuwe bewoners in het gebied. 

Een vertegenwoordiger van hen is aan de Klankbordgroep Waterfront toegevoegd. Voorts 

is er op ad-hoc basis regelmatig contact met de zogenoemde Eilandraad, die als informele 

vertegenwoordiger van de bewoners van het Zuidereiland optreedt. De communicatie met 

deze ‘raad’ heeft vooral betrekking op praktische zaken als afmeermogelijkheden aan de 

oever, het plaatsen van straatmeubilair en dergelijke; 
 

 De Klankbordgroep Waterfront heeft zich in een aantal bijeenkomsten gebogen over 

Voorlopig en Definitief Ontwerp van het Boulevardgebied. Opmerkingen uit de 

Klankbordgroep hebben op onderdelen geleid tot aanpassing van het Definitief Ontwerp; 
 

 Waterfront was ook dit jaar weer bezoeklocatie in het kader van de Dag van de Bouw. Zo’n 

1.000 belangstellenden zijn een kijkje achter de schermen komen nemen.    
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9. Financiën  
 

Plankosten Waterfront 2016 

 Bij raadsbesluit (van december 2015) is vanuit de grondexploitatie een krediet beschikbaar 

gesteld van € 903.500,- voor plankosten Waterfront in jaarschijf 2016. Een groot deel van 

deze kosten speelt zich af in de sfeer van management, projectleiding, ondersteunende 

taken en inzet van specifieke expertise vanuit het projectbureau, de ambtelijke organisatie, 

maar ook via externe inhuur van en advisering door derden. 

Uit de financiële administratie blijkt, dat in jaarschijf 2016 tot begin juli voor bijna € 358.000 

aan plankosten is geboekt. Dit komt neer op 39,6% van het beschikbaar krediet. Qua 

verdeling binnen de deelcomplexen Waterfront (met onderscheid interne/externe kosten) 

levert dat het volgende overzicht op: 

 

Deelcomplexen Waterfront : Krediet Geboekt Restant Perc. 

Fase 1 Waterfront-Noord 40.000 1.360 38.640 3,4% 

Fase 2 Waterfront-Zuid (consortium) 168.460 80.813 87.647 48,0% 

Fase 3 Waterfront-Zuid (niet-vermarkt) 208.800 111.209 97.591 53,3% 

Algemene kosten / overhead 486.240 164.454 321.786 33,8% 

      Totaal in 2016   903.500 357.836 545.664 39,6% 

      Interne kosten WF   415.680 151.860 263.820 36,5% 

Externe kosten WF   487.820 205.976 281.844 42,2% 

Bron:  gemeentelijke financiële administratie d.d. 13  juli 2016 

 

 De ervaring leert dat gemaakte plankosten met enige vertraging in de financiële 

administratie tot uitdrukking komen, na verwerking van uren en facturen. Bovengenoemde 

percentages plankosten bieden echter de ruimte om het effect in 2e helft 2016 op te 

kunnen vangen. 

 

Uitvoeringskredieten 

 

 De nadruk binnen de grondexploitatie Waterfront komt meer en meer te liggen bij 

uitvoeringskredieten, nu planrealisatie binnen gebied Waterfront-Zuid steeds meer aan de 

orde is. Voorgaande jaren beschikbaar gesteld verwervings- en uitvoeringskrediet heeft 

o.a. geresulteerd in sloop van opstallen, aanleg van ontsluitingsweg en nieuwe huisvesting 

van de Kleine Watersport alsmede ten behoeve van in 2016/2017 te realiseren 

Boothuizen. Maar ook zaken als archeologisch onderzoek zijn daarbij verder aangepakt. 

En er is waar nodig reeds begonnen met aanleg van een gewijzigde oeverlijn en nieuwe 

kadeconstructies. 
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De stand van zaken op de nog actuele uitvoeringskredieten Waterfront wordt hieronder 

kort toegelicht. 

 Bodemsanering 

Op basis van saneringsplan en uitvoeringsbeschikking is in 2013 een overeenkomst 

gesloten met Boskalis als aannemer van deze werkzaamheden binnen Waterfront-Zuid. 

Bodemsanering is in eerste instantie gericht geweest op het consortiumgebied (binnen 

Fase 2) en gebiedsdeel De Kades (binnen Fase 3). 

Opdracht aan aannemer is verleend op basis van een RAW-bestek, waarmee de 

financiële voortgang in principe de voortgang van het werk volgt. Uitzondering daarop 

vormen niet begrote meerwerkkosten, als gevolg  van explosievenonderzoek en daarmee 

verband houdend voortschrijdend inzicht (extra veiligheidsmaatregelen, milieukundige 

begeleiding, sloopkosten, partij- en grondkeuringen, aanleg tijdelijke puindam en extra 

verplaatsingen van grond). Meerwerkkosten hebben in juli 2016 geresulteerd in een 

aanvullend krediet voor de saneringsoperatie. 

 Explosievenonderzoek (OCE) 

Mede vanuit de integrale aanpak en voortschrijdend inzicht is er voor gekozen om de raad 

gaandeweg te bevragen om aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Meest recent 

aanvullend krediet is in april 2016 door de raad gevoteerd. Hoewel onverwachte 

gebeurtenissen niet zijn uit te sluiten, is de verwachting dat geen aanvullende financiële 

middelen aangevraagd hoeven te worden. 

Begin dit jaar is op basis van bij raadbesluit ‘vastgestelde kosten voor explosieven-

onderzoek in 2015’ een verzoek ingediend voor bijdrage uit ‘de bommenregeling’ vanuit 

het ministerie van BZK. Dit verzoek is inmiddels gehonoreerd, waarmee 70% van 

gemaakte directe en indirecte kosten via de suppletiebijdrage aan de gemeente zullen 

worden vergoed. 
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