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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 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 2017 beschikbare
plankosten.
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2. Inleiding


Voor u ligt de gecombineerde voortgangsrapportage over de halfjaarsperioden juli – december
2016 en januari – juni 2017. Dat vindt zijn oorzaak in het feit dat de rapportage over de
eerstgenoemde periode dusdanig is verlaat, dat het nauwelijks zinvol is om deze als
afzonderlijk document het licht te doen zien. Daarbij speelt ook een rol dat de bestuurlijke en
maatschappelijke relevantie van de voortgangsrapportages als zodanig wat afneemt, naarmate
de nadruk sterker komt te liggen op de uitvoeringsactiviteiten: dat wat er concreet wordt
gerealiseerd vormt min of meer zijn eigen voortgangsrapportage;



Het is verheugend te constateren dat een groot
aantal uitvoeringsactiviteiten plaatsvindt in het
plangebied. Nieuwe woningen verrijzen in
gestaag tempo in het zogenoemde
consortiumgebied i.c. fase 2 Waterfront, het
openbaar gebied van de Boulevard wordt flink
aangepakt, bruggen over de diverse, deels nog
aan te leggen, watergangen worden gebouwd en de bodemsanering zijn met voortvarendheid
gecontinueerd. Daarmee verandert het aangezicht van de stad in rap tempo. De ‘stad’ merkt
dat op en laat hierover zijn breed gevoelde instemming blijken;



De grootschalige bodemsanering is inmiddels, op
enkele detailwerkzaamheden na, per juli 2017
nagenoeg afgerond. Met name als gevolg van de
samenloop met de opsporing van niet-gesprongen
explosieven, waardoor de start van de sanering
met een jaar is vertraagd, is de sanering niet
conform de oorspronkelijke planning – 31
december 2016 – gereed gekomen. Met de
provincie, belangrijke geldgever voor de sanering,
zijn afspraken gemaakt over deze verlate oplevering. Diezelfde samenloop heeft ervoor
gezorgd dat er sprake is van meerkosten in de sanering. Daarover is de discussie met de
aannemer nog gaande. Zodra die is afgerond, zal het eindbedrag kunnen worden
bepaald;Begin juli 2016 is het Definitief Ontwerp van de inrichting van het openbaar gebied van
de Boulevard door de gemeenteraad vastgesteld. Daaraan voorafgaand is tot op het laatste
moment gediscussieerd over de locatie van voorzieningen, zoals urilift en afvalcontainers. De
raad heeft een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om een
parkeervoorziening voor motoren nabij het Boulevardgebied op te richten. Mede op basis van
een daartoe strekkend advies van de Klankbordgroep Waterfront, heeft het college besloten
geen gevolg te geven aan genoemde motie;
De ontwikkeling van een opstalprogramma in het Boulevardgebied blijft een bijzondere
opgave. Dat is met name het gevolg van het feit dat gestreefd wordt naar het tot stand brengen
van een ambitieus programma, dat zich onderscheidt van de reeds in de stad aanwezige
functies c.q. een belangrijke impuls geeft aan de ontwikkeling van de Boulevard tot
aantrekkelijk verblijfs- en uitgaansgebied. Sedert het najaar van 2016 is VOF Waterfront in
gesprek met een marktpartij om de mogelijkheden van de gewenste ontwikkeling uit te werken.
De gemeente is daar bij betrokken. Partijen naderen elkaar in de reeks van de gevoerde
gesprekken steeds meer. Echter blijft er nog een aantal wezenlijke vraagstukken over dat
moeten worden opgelost. In de tweede helft van 2017 zal duidelijk (moeten) worden of dit
initiatief kan worden gerealiseerd;
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De voorbereiding van de realisatie van de eerste
20 boothuizen, waarvan de verkoop eind 2015 is
gestart, kent een uitermate moeizaam verloop als
gevolg van het feit dat er telkenmale ernstige
tekortkomingen in de aanvraag voor de
omgevingsvergunning werden geconstateerd.
Dat heeft de relatie tussen de VOF en de
gemeente als vergunningverlenende instantie
onder druk gezet. In weerwil van werkafspraken
tussen beide partijen, heeft deze situatie (te) lang
voortgeduurd. Inmiddels zijn de desbetreffende vergunningen verleend;



Nieuwe beleidsmatige inzichten hebben invloed
op het Waterfront. Voor zover de consequenties
zich (ook) uitstrekken over het consortiumgebied
betekent dit dat afspraken uit de SOK (2006) en
het Hoofdlijnenakkoord (HLA 2011) mogelijk
moeten worden aangepast. Zo dicteert de
Havenvisie bijvoorbeeld een andere keuze met
betrekking tot de inrichting van de nieuw te
realiseren havenbekkens in het Waterfront. M.m.
is dat zelfde het geval met de omvang van de
parkeervoorzieningen die in het Waterfrontgebied
moeten worden gerealiseerd, conform de eind 2016 door de raad vastgestelde Parkeernota;



De woningbouw in het gebied van fase 2 Waterfront – het zogenoemde consortiumgebied –
zet gestaag door. De belangstelling voor de woningen en vrije kavels in de deelgebieden
Zuidereiland, Watersportboulevard, Bakens en Noordereiland is onverminderd groot. De
meeste projecten zijn vaak meermalen overtekend. Dat geldt in het bijzonder voor de
appartementen die op de markt worden gezet. De voortvarende afzet van woningen laat
onverlet dat er zo langzamerhand behoefte gaat ontstaan aan city marketing, waarmee
Harderwijk als aantrekkelijke woonstad voor ook personen van buiten de regio wordt
gepositioneerd;



In de gebieden Bakens en Watersportboulevard worden 115 woningen, deels grondgebonden,
deels appartementen, gerealiseerd in de vrije sector huur. Daartoe is een contract afgesloten
met Syntrus Achmea. Aldus is het Waterfrontgebied ook voor huurders bereikbaar;



Na langdurige onderhandelingen, die de
zoektocht markeert naar een voor alle
betrokkenen aanvaardbare en juridisch
houdbare oplossing, hebben gemeente en
Vereniging Natuurmonumenten (VNM)
overeenstemming bereikt over de overdracht
van gronden en budget voor aanvullende
verwervingen in het gebied Mheenlanden. VNM
werkt vervolgens, in goed overleg met
belanghebbenden in het gebied, uit op welke
manier de beoogde natuurontwikkeling gestalte zal krijgen;
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Met de planuitwerking van het in fase 3
Waterfront te realiseren woongebied zijn goede
vorderingen geboekt. In goede samenspraak
met de Klankbordgroep Waterfront en de
gemeenteraad van Harderwijk is de ambitie
bepaald dat het gebied meer moet bieden dan
alleen een woonfunctie. Er moet met andere
woorden ruimte zijn voor functies die bijdragen
aan de levendigheid van het gebied, zoals
ambachtelijke bedrijvigheid, buurthoreca en
werken aan huis. Voorts is het ambitieniveau
bepaald ten aanzien van duurzaamheid in brede
zin. Het nieuwe woongebied krijgt geen
gasaansluiting, in het openbaar gebied wordt
gemotoriseerd verkeer en parkeren beperkte
ruimte geboden en sterk ingezet op groen.
Voorts is een begin gemaakt met het formuleren
van de aanbestedingsstrategie voor het gebied.
Ambitie en strategie dienen te passen binnen
een realistische grondexploitatie. Start woningbouw is gepland in 2020;



Punt van toenemende aandacht is de afstemming van het Waterfront met andere (ruimtelijke)
ontwikkelingen in de stad. Binnen de lijnorganisatie wordt ruimte geboden aan planinitiatieven,
waarbij in niet alle gevallen de impact op de opgaven van het Waterfront voldoende wordt
meegewogen. Dat vereist versterking van de sturing van de lijnorganisatie.
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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. Afspraak met de
lijnorganisatie is dat de overdracht nog in 2017 wordt geëffectueerd;



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. Hiertoe is een uitgiftestrategie door het
college vastgesteld. Deze vormt de basis voor de werving en acquisitie van bedrijvigheid
ter plaatse.
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. In goede samenspraak met de
wegbeheerder van de N302 i.c. de provincie Gelderland zijn afspraken gemaakt over de
ontsluitingsstructuur. Op basis daarvan kan de ontsluiting via de zogenoemde Plank tijdig
worden gerealiseerd. Het desbetreffende krediet is inmiddels door de gemeenteraad
beschikbaar gesteld;

7



Als afgeleide van de discussie over het ambitieniveau ten aanzien van duurzaamheid in
het gebied van fase 3 Waterfront is geconstateerd dat de aanleg van een zonnepark op de
locatie van het Overloopterrein – boven de ter plaatse parkeergelegenheid - een (verdere)
bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen van de stad. Om de haalbaarheid te
kunnen vaststellen is een onderzoek gestart.
Mheenlanden





Door middel van een vaststellingsovereenkomst zijn de afspraken tussen gemeente en
Vereniging Natuurmonumenten (VNM) op een
juridisch houdbare manier uitgewerkt. Direct na
ondertekening van de overeenkomst zijn
gemeentelijke gronden in het gebied
overgedragen aan VNM. Voorts is een budget
overgedragen voor verdere aankopen in het
gebied. VNM is daarmee integraal verantwoordelijk voor de natuurinrichting van het
gebied. Dat doet VNM in nauw overleg met belanghebbenden in het gebied. Daartoe wordt
in het najaar van 2017 een gebiedsconferentie belegd.
Rustgebieden
Vergunningvoorschriften aangaande inrichting
van de vogelrustgebieden langs de oevers van
de randmeren (in 2015 gerealiseerd), voorzien
in een jaarlijkse monitoring. De resultaten van
de monitoring van de rustgebieden over de
periode september 2016 – april 2017 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. Na een
monitoringsperiode van 4 jaar dient uiterlijk juni 2019 bij de provincie (Gld.) een evaluatie
te worden aangeleverd, op basis waarvan door de vergunningverlener het in voldoende
mate functioneren kan worden vastgesteld (dan wel nadere voorschriften kunnen worden
bepaald).
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4. Fase 2 Waterfront
Woningbouw


De woningbouw in fase 2 Waterfront krijgt
gestaag vorm. In de gebieden
Watersportboulevard en Bakens wordt goede
voortgang gemaakt met een gemengd
programma van vrije sector koop- en
huurwoningen. Hier zijn 72 woningen verkocht.
In augustus 2016 is een begin gemaakt met de
realisatie van 115 vrije sector huurwoningen,
waarvoor Syntrus Achmea als belegger optreedt.
De 9 vrije kavels en de laatste 10 projectmatig te realiseren woningen op het Zuidereiland
zijn allen verkocht. Het appartementen complex op het Zuidereiland (11 woningen) is
inmiddels opgeleverd.
De verkoop van de eerste 61 grondgebonden woningen, 9 kavels en 58 appartementen op
het Noordereiland is gestart. De overmaat van belangstelling voor het eerdere
woningaanbod op Zuidereiland en in deelgebieden Watersportboulevard en Bakens is hier
wat minder aan de orde. Dat onderstreept het belang van een goede
prijs/kwaliteitverhouding van het woonproduct. Voorts kan het worden opgevat als signaal
dat de opgestuwde vraag naar woningen in het Waterfrontgebied afneemt. Dat markeert
het moment dat Harderwijk zich veel sterker moet gaan profileren als aantrekkelijke
woonstad voor met name het oostelijke deel van de Randstad. De basis daarvoor is
inmiddels gelegd.
Boothuizen



Na een lange periode van zoeken naar de juiste
grondslag voor de omgevingsvergunning voor
de eerste 20 boothuizen, is vlak voor de zomer
van 2017 een begin gemaakt met de aanleg van
de fundering van de eerste boothuizen.
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Boulevardgebied


Op basis van het in juli 2016 door de
gemeenteraad vastgestelde Definitief Ontwerp
van de inrichting van het openbaar gebied van
de Boulevard is in september daaraanvolgend
een begin gemaakt met de eerste uitvoerende
werkzaamheden. Daarin is het winnend
ontwerp van de ontwerpwedstrijd voor de
inrichting van het plein voor de Vischpoort opgenomen;



Mede naar aanleiding van de vaststelling van de Havenvisie is de beoogde uitvoering van
de oeverconstructie van de Strand- en Stadshaven aan de Dolfinariumzijde heroverwogen.
Door niet langer uit te gaan van vaste ligplaatsen, maar van passantenligplaatsen is ervoor
gekozen om in plaats van een (onderwater)talud een stalen damwand aan te brengen.
Daarmee is ook een potentieel probleem van rattenoverlast geëlimineerd. Een voorstel
voor beschikbaar stellen van een daartoe benodigd extra krediet is in procedure gebracht;



In het najaar is gestart met de aanleg van de beweegbare bruggen tegenover de
Vischpoort, tegenover restaurant Kokki’s en over de Vissershaven. Kort daarna is gestart
met de aanleg van beide beweegbare bruggen over de Lelyhaven. In mei 2017 is de brug
over de Vissershaven in gebruik genomen. In verband met aanloop problemen met
betrekking tot de organisatorische verankering van de brugbediening is na enige
vertraging toch een bedieningsregime vastgesteld;



Naar aanleiding van de uitkomsten van de dialoog met belanghebbenden 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
voormalige 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. De keuze voor uitvoering van de
definitieve uitvoering van de Dwangburcht – volgens het door het College bepaalde
voorkeursmodel van een zogenoemde Kiekmure - is mede afhankelijk van de
subsidieverlening door de provincie
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5. Fase 3 Waterfront
Tijdelijke functies


Primair dient het gebied van fase 3 Waterfront
te worden ingericht voor tijdelijk 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 projectorganisatie 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;



In het najaar van 2016 heeft zich een gegadigde gemeld voor het oprichten van een –
tijdelijke – stadscamping in het voor tijdelijke functies beschikbare gedeelte van het
gebied. Om dit initiatief tot wasdom te laten komen heeft de gemeenteraad in februari
2017 een krediet van circa € 90.000,- beschikbaar gesteld. Het beoogde startmoment van
deze stadscamping – toeristenseizoen 2017 - is vertraagd als gevolg van het feit dat de
bodemsaneringswerkzaamheden niet eerder dan juli 2017 konden worden afgerond. Om
die reden is met initiatiefnemer afgesproken dat de exploitatie periode – met één jaar wordt verlengd tot 1 januari 2020. Daarmee is de basis voor de exploitatie alsnog op
(tenminste) 2 jaar gesteld.
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Planuitwerking fase 3 Waterfront


In het collegeprogramma is als opgave
gedefinieerd om de planopzet voor fase 3
Waterfront te actualiseren. In dat verband is
een Nota van Uitgangspunten opgesteld,
waarin de ambities ten aanzien van
stedenbouwkundig programma,
bereikbaarheid/parkeren en duurzaamheid in
de meest brede zin zijn beschreven. Deze
ambities kunnen op brede steun rekenen van
de Klankbordgroep Waterfront, college en
raadscommissie Ruimte. De raadscommissie
geeft daarbij aan dat een verhoging van de
ambities ten aanzien van duurzaamheid in de
brede zin van de betekenis welkom is. Met maatschappelijke organisaties is verkend op
welke manier fase 3 Waterfront ook aan hun doelstellingen kan bijdragen.
Op basis daarvan is gestart met de verdere stedenbouwkundige uitwerking en het
bijbehorende Programma van Eisen, aan de hand waarvan de strategie qua aanbesteding
van het gebied van fase 3 Waterfront (in een aantal nader te bepalen deelgebieden) op
gang kan worden gebracht. De consequenties van de te maken keuzes voor de
grondexploitatie worden parallel daaraan in beeld gebracht. Beide planproducten zullen
rond de jaarwisseling van 2017/18 in concept gereed zijn. Na bestuurlijke vaststelling kan
de eerste tranche van aanbesteding in het voorjaar 2018 starten.
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6. Bodemsanering en detectie


De grootschalige bodemsanering en
detectie van niet-gesprongen
explosieven is afgerond. Op een
beperkt aantal deellocaties dienen nog
werkzaamheden in dit kader te worden
uitgevoerd. Voor het overige treedt
thans de fase van nazorg in werking;



De belangrijkste werkzaamheden
hebben betrekking op de afronding c.q. verantwoording van het werk in verband met de
sanerings- en subsidiebeschikkingen, die door de provincie Gelderland zijn afgegeven. Dit
zal in het najaar 2017 plaatsvinden;



Met de saneringsaannemer dient een financiële eindafrekening te worden
overeengekomen. Gemeente en aannemer verschillen van inzicht over de hoogte van de
kosten die de gemeente in rekening kunnen worden gebracht. Toegewerkt wordt naar een
oplossing voor het eind van 2017. In het kader van de herziening van de grondexploitatie
Waterfront 2017 en de meest recente MARAP/BERAP zijn hiervoor voorzieningen
getroffen;



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. Evenzo worden in het kader van de
herontwikkeling van het Boulevardgebied overtollige gronden op genoemde locatie in
depot gezet. Dit kan op een later moment als eerste aanzet van de realisatie van het
Overloopterrein worden gebruikt;



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;



Voor de dekking van kosten explosievenonderzoek maken wij gebruik van de zogenaamde
“bommenregeling’ vanuit het ministerie van BZK. Die regeling is m.i.v. 2015 gebaseerd op
een bijdrage achteraf op basis van werkelijk gemaakte kosten. Vanuit dat gegeven hebben
wij begin 2017 opnieuw succesvol een aanvraag ingediend over de kosten in jaarschijf
2016, voorzien van raadsbesluit ter vaststelling van die kosten. Middels meicirculaire 2017
is bevestigd dat de gevraagde bijdrage van 70% is gehonoreerd.
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7. Procedures en planning


Het gehele plangebied van het Waterfront wordt gedekt door onherroepelijke
bestemmingsplannen. Voor een aantal situaties is deze aangevuld met uitwerkings-,
wijzigings- en herzieningsplannen. Ook deze zijn onherroepelijk. Zodra duidelijkheid is
ontstaan c.q. overeenstemming is bereikt over het gewenste commerciële programma in
de plint van het Dolfinariumgebied, zal de daarvoor vereiste procedure tot wijziging van het
desbetreffende bestemmingsplan worden gestart. Voor het gebied van fase 3 Waterfront
dient ook een procedure te worden opgestart, zodra de geactualiseerde
stedenbouwkundige opzet voor het gebied gereed is (naar verwachting eind 2017), voor
een uitwerkingsplan dan wel een nieuw bestemmingsplan. Voor het Zuider- en
Noordeiland zijn geactualiseerde bestemmingsplannen in voorbereiding;



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). In de eerste helft van 2016 heeft het
ministerie kenbaar gemaakt voorbereidende stappen te zullen nemen om uiteindelijk tot
een vergunning te komen. Die fase is nog niet bereikt. 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 de laatst vastgestelde planning op hoofdlijnen opgenomen.
Daarin zijn de inzichten per halverwege 2016 – het laatste moment waarop de gewijzigde
planning bestuurlijk is vastgesteld - 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 te 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. Inmiddels is duidelijk dat de onderhandelingen met de beoogde
marktpartij meer tijd vergen. Dat vindt zijn oorzaak in de complexiteit van de opgave, die
op zijn beurt de resultante is van het ambitieniveau ten aanzien van de in het gebied te
realiseren functies. Marktpartij, VOF en gemeente hebben gezamenlijk de wil uitgesproken
om de voorwaarden te creëren waaronder deze opzet zou moeten slagen. Daarbij zijn zij
er elk van bewust dat een dergelijk resultaat slechts met de uiterste inspanning van alle
betrokken partijen kan worden bereikt. In dat perspectief is het alleszins acceptabel dat
meer tijd wordt genomen, mits de druk op het proces gehouden wordt, om het voor de stad
gewenste resultaat te bereiken.
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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 onder
meer het ontwerp van de 2e fase Strandeiland en het al dan niet realiseren van
motorparkeerplaatsen in het Boulevardgebied. In beide gevallen heeft het advies van de
Klankbordgroep geleid tot aanpassing van de desbetreffende plannen c.q. voornemens;



Waterfront was ook dit jaar weer bezoeklocatie gedurende de Dag van de Bouw. Daarbij
stond het te realiseren bouwprogramma op het Noordereiland centraal. Voorts heeft
Waterfront acte de présence gegeven op de Aaltjesdagen 2017.
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9. Financiën
Plankosten Waterfront 2017




Bij raadsbesluit is vanuit de grondexploitatie een krediet beschikbaar gesteld van
€ 941.240,- voor plankosten Waterfront in jaarschijf 2017. 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 2017 tot begin juli voor bijna € 371.000
aan plankosten is geboekt. Dit komt neer op 39,4% van het beschikbaar krediet. Qua
verdeling binnen de deelcomplexen Waterfront (met onderscheid interne/externe kosten)
levert dat het volgende overzicht op:

Deelcomplexen Waterfront :
Fase 1 Waterfront-Noord
Fase 2 Waterfront-Zuid (consortium)
Fase 3 Waterfront-Zuid (niet-vermarkt
Algemene kosten / overhead

Krediet
95.000
151.360
235.840
459.040

Geboekt
38.657
73.046
22.542
236.712

Restant
56.343
78.314
213.299
222.328

Perc.
40,7%
48,3%
9,6%
51,6%

Totaal medio 2017

941.240

370.957

570.283

39,4%

Interne kosten WF
Externe kosten WF

491.520
449.720

171.959
198.998

319.561
250.722

35,0%
44,2%

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 2017 op te
kunnen vangen.
Uitvoeringskredieten Waterfront



Wat betreft de uitvoeringskredieten is in de MARAP/BERAP van halverwege 2017
separaat gerapporteerd. Kortheidshalve wordt daar naar verwezen.
Herziening grondexploitatie – peildatum 1 januari 2017



In het eerste kwartaal van 2016 heeft de herziening van de grondexploitaties, waaronder
die van het Waterfront plaatsgevonden. Waar het proces van herziening normaal
gesproken al onder flinke druk staat om de resultaten tijdig beschikbaar te hebben voor
verwerking in de concernjaarrekening, is die druk extra opgevoerd als gevolg van het feit
dat nieuwe vereisten uit hoofde van de herziening van de BBV-voorschriften in een laat
stadiumdoor de lijnorganisatie aan de orde zijn gesteld. Dat heeft er mede aan bijgedragen
dat er onnodig veel inspanning moest worden geleverd om te komen tot een verantwoorde
herziening van de grondexploitatie c.q. de kwaliteit daarvan niet ondergeschikt te doen zijn
aan de tijdige oplevering van de jaarrekening. Ook de dialoog met de gemeentelijke
accountant heeft de nodige (extra) tijd gevergd;
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Recente wijzigingen in de verslaggevingsregels van de gemeente (BBV) geven de
volgende effecten voor de grondexploitatie:
- Rente: Alleen de werkelijk betaalde rente over het vreemd vermogen mag aan de
grondexploitatie worden doorberekend. Hiermee wijzigt de rente van 3,5% (2016) in
0,14% en vanaf 2017 van 3,5% naar 0,7%;
- Onvoorzien: Alleen de kosten zoals opgenomen in de ‘kostensoortenlijst’ zoals
opgenomen van het Besluit ruimtelijke ordening. Hiermee vervalt de post ‘onvoorzien
algemeen’. Bij de herziening van 2017 zijn de kosten van de post ‘onvoorzien
algemeen’ toegevoegd aan de post bouwrijpmaken in fase 3.
- Opbrengsten vanuit Algemene Dienst. Het is niet toegestaan om gelden uit eigen
middelen (reserves) in mindering te brengen op de onderhanden werk positie van
bouwgronden in exploitatie. Als gevolg hiervan vervallen de opbrengsten van ‘De
Harder’ en ‘de natte as’.
Vanwege het grote effect van de gewijzigde rente als gevolg van BBV regels is bij
raadsbesluit (h160026972) van 10 november 2016 besloten om de resultaten van de
grondexploitaties op eindwaarde (EW) inzichtelijk te maken. Voorheen werden de
resultaten verantwoord op basis van de netto contante waarde (NCW). Het gevolg van de
rapportage op eindwaarde ten opzichte van de netto contante waarde is een toevoeging
van indexering en rente. Met andere woorden: alle gepresenteerde bedragen zijn inclusief
indexering en rente.
Bijstellingen in de prognose van inkomsten en uitgaven als gevolg van nieuwe
ontwikkelingen hebben met name betrekking op:
-

Meevaller door verlaging van de rente (BBV);
Nadeel door het vervallen van de opbrengst voor de ‘natte as’ (BBV);
Nadeel door het vervallen van de opbrengst ‘De Harder’ (BBV);
Nadeel door bevriezen van de opbrengsten voor bedrijfskavels van 2018 tot en met
2020;
Nadeel door toevoeging van OCE kosten;
Meevaller door het schrappen van de post verwerving onvoorzien;
Nadeel door toevoeging van plankosten;
Meevaller Mheenlanden op basis van een nieuwe overeenkomst;
Voordeel door verlagen van het budget laad/loswal Kelvinstraat;
Nadeel door het verlagen van de opbrengst Overloopterrein.

Na bijstelling van de prognose geeft het financiële resultaat een voordeel van circa € 25,9
miljoen. Het financiële resultaat van de totale grondexploitatie Waterfront 2017 bedraagt
per 1 januari 2017 -/- € 60,9 miljoen (Eindwaarde per 31 december 2024).


Voorts zijn de risico’s opnieuw geïnventariseerd. In dat kader is de raming van de risico’s
en kansen verlaagd tot een bedrag van € 24,75 miljoen.

-----
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