
Mr D.J. van Doorninck 
 
 
Inzake: dossier spoorzone    Aan  
        
 
 
       Delft, 16 januari 2016. 
 
Beste        , 
 
Ik probeer je straks een bestand te sturen met mijn presentatie over de spoorzone die ik hield op 4 
september 2007. Inderdaad: al weer even geleden, maar wel goed om het geheugen weer eens op te 
frissen. Na die presentatie werd het Addendum BUOK (bestuurlijke uitvoeringsovereenkomst) 
ondertekend (9 juli 2008); daarin werden de nieuwe afspraken over financiering en risicoverdeling 
vastgelegd. Dit Addendum zul je wel in je dossier hebben, of anders via het RIS kunnen inzien. Zo 
niet, dan heb ik het ook nog wel ergens. 
Voor de goede orde: ik liet Edith deze notitie lezen, en verwerkte haar commentaar. Zij is het met 
deze versie geheel eens. Laat ik de volgende opmerkelijke punten er eens uit lichten: 
 
1. 
Risicoverdeling. 
Zeker, er is op enig moment tijdens het bewind van weth. Anne Koning, maar georganiseerd door 
Edith Bijleveld, een wijziging gekomen in het risicoregime (het Addendum). Maar de door Anne 
verkondigde stelling dat het risico door haar toedoen in één klap verschoof van de gemeente naar 
het Rijk is kul. Het ligt veel genuanceerder. De oorspronkelijke risicoverdeling ging uit van de vier 
verschillende scopes (uitvoeringsniveaus). Toenemen van het risiconiveau betekende afname van de 
scope. Zie de laatste pagina van mijn PPT-presentatie: er lag toen een dergelijk keuzemoment voor. 
Het Rijk wenste uitvoering van scopes 1 of 2, en de gemeente vond dat te riskant. Die ging voor 
scope 4 als maximaal haalbaar. Ik meen dat het Rijk toen al koos voor scope 1 of 2, en dus al risico 
overnam. Wel eiste zij dat een belangrijk deel van de meerkosten gedragen zou worden door de 
regio. Er was bij deze keuze een  tekort van €83 miljoen, waarvan €38 miljoen directe kosten en €45 
miljoen voor risicoreservering. 
Van de directe kosten is vervolgens € 26 miljoen door de regio gedragen, waarvan € 5 miljoen door 
Delft.  Over de risicoreservering is toen vastgelegd dat Delft max. € 5 miljoen zou bijdragen indien het 
risico hoger zou worden dan de reservering.  
 
De gemeente is steeds van mening geweest dat het hier om rijksinfrastructuur ging, zodat het 
integrale risico niet bij de gemeente maar bij het rijk zou behoren te liggen. Maar het kostte tijd om 
het rijk daarvan te overtuigen. 
 
2. 
De voorgeschiedenis. 
In 1988 verschenen er heren van NS/Prorail bij Edith op kantoor (toen was zij nog directeur 
Stadsontwikkeling), die meldden dat het spoorviaduct onvoldoende capaciteit had. Men wenste het 
viaduct te verdubbelen, en wel in de hoogte. Edith heeft hen toen beleefd maar beslist het gebouw 
uitgeleid. Vanaf toen ontstaat er een divers beeld van de gebeurtenissen, waarbij NS, VROM en 
Prorail ieder een eigen rol speelden. Glashelder was wel dat er bij het ministerie een geharnaste 
tegenstand was tegen een spoortunnel in Delft. Twee topambtenaren verzetten zich hevig. Waarom? 
Vermoedelijk omdat allengs duidelijk werd dat een spoortunnel in Delft de “oude lijn” qua exploitatie 
zou bevoordelen boven de “nieuwe lijn”: de HSL. De exploitatie daarvan was/bleek een 



hoofdpijndossier, en een spoortunnel in Delft zou dat slechts verergeren. Die hoofdpijn is inmiddels 
overgegaan in migraine. De oorzaak daarvan is nu wel bekend.  
Uiteindelijk werd minister Carla Peijs door een aangenomen motie van de tweede kamer toch 
gedwongen om overstag te gaan.  
 
3. 
De financiering. 
Eerst was er de opdeling van het staatsbedrijf NS. Zo ontstond o.a. het bedrijf NS Vastgoed. Naar 
mijn beste weten werd al het vastgoed van NS in dat bedrijf samengebracht. Dat betekende dat het 
vastgoed van NS voor nul in dit nieuwe bedrijf werd ingebracht, ongetwijfeld wel tegen een bepaalde 
boekwaarde, maar die behoefde aan niemand te worden betaald: het kwam gewoon uit de boedel 
van de opgesplitste NS. Vervolgens komt er een vastgoeddeal in Delft. Grond in Delft moet 
ingebracht worden in een gezamenlijke onderneming. NS Vastgoed incasseert € 5,8 miljoen en nog € 
3,2 miljoen wegens onder- en overbouwingsrechten. Totaal dus € 9 miljoen. Houd dat even vast. 
 
4. 
De businesscase. 
Dan komt het spannendste moment. Het rijk wenst een businesscase, waarin duidelijk wordt wat het 
totale project gaat kosten, wie daaraan in welke mate bijdraagt, en welk rendement valt te 
verwachten. Begrijpelijk. En dan ontstaat een proces van “uitknijpen”: Delft kan toch veel meer 
inkomsten genereren? Dat leidt tot een gespannen businesscase. Er hoeft maar iets te gebeuren of 
de zaak spat uit elkaar. Een bijzonder voorbeeld is dat toen op 9 juli 2008 het Addendum BUOK was 
getekend en de gunning kon plaatsvinden, bleek dat ProRail de € 50 miljoen “upfront” die ProRail 
met Crommelijn had afgesproken in ruil voor een lagere prijs (€20 miljoen) voor de tunnel, niet door 
ProRail of Verkeer en Waterstaat betaald kon worden, maar vanuit de Businesscase betaald moest 
worden, dus uit de € 117 miljoen die in opdracht van het Rijk moest groeien tot € 129 miljoen bij 
prudent beleggen (zie Addendum). Edith heeft daar hevig tegen geprotesteerd, maar het mocht niet 
baten. Gelukkig was in het Addendum wel een artikel opgenomen dat, indien bij prudent beleggen 
die €12 miljoen niet gehaald kon worden, er overleg met het rijk zou plaatsvinden en het verschil 
gedeeld zou worden naar rato van hun bijdrage aan het spoorse deel van het project. Daarmee was 
wel het risico gemitigeerd, maar dan moet dit artikel wel aangeroepen worden door de gemeente. 
En dat is nooit gebeurd! En: “prudent beleggen”: wie durfde dat in 2008, toen de beurs- en 
kredietcrisis aanzwelde, nog op te schrijven? 
 
En wat dus te verwachten viel: de businesscase klapt. Oorzaken: tegenvallend economisch klimaat, 
beurs- en kredietcrisis, terugvallende inkomsten, etc. Maar ook, en daaraan voorafgaand: wijzigingen 
in het bouwprogramma (minder woningen, in duurdere segmenten, meer verwervingen in 
onroerend goed, tegen de afspraken in gelijktijdig ontwikkelen van meerdere bouwlocaties, etc.) 
Nagenoeg alle parameters (meer uitgaven, minder inkomsten) werden door het toenmalige 
gemeentebestuur veranderd, zonder dat adequate voorafgaande analyse en gedegen besluitvorming 
plaatsvond. 
 
Het lag dus niet aan onjuiste prognoses qua uitgaven, niet aan fouten in de planning, niet aan 
gebrekkig projectmanagement etc. Cru gezegd zijn er maar twee hoofdoorzaken: 1. De door de 
gemeente aangebrachte wijzigingen in kosten en opbrengsten van het project; en 2. De gewijzigde 
(macro-) economische omstandigheden, en de weigering van het Rijk om deze in de casus te 
betrekken, c.q. het onvermogen van de gemeente om deze discussie met het Rijk aan te gaan. Het is 
betreurenswaardig dat het nu verschenen onderzoeksrapport aan deze werkelijke oorzaken geheel 
voorbijgaat. 
 
Een logische stap van de gemeente zou immers geweest zijn om het rijk aan te spreken op zijn 
medeverantwoordelijkheid in dezen. Het gaat immers niet aan om een businesscase af te spreken op 



basis van bepaalde (macro-) economische  aannames, en niet thuis te geven als deze aannames niet 
blijken te kloppen. Sterker nog: het rijk was volop verantwoordelijk voor het opschroeven van deze 
aannames. Het is onverteerbaar dat het rijk nu net doet alsof het daarbij geen partij was. Sterker: het 
rijk incasseerde € 9 miljoen aan opbrengst onroerend goed, sluit de kluis en is verder niet thuis. Het is 
onbegrijpelijk dat Delftse politieke partijen dit spel kennelijk niet doorzien. 
 
En het meest ergerlijke is nog dat de gemeente op geen enkel moment op bestuurlijk niveau de 
problemen heeft besproken. Er is  alleen maar geklaagd en verder niet. Het tekort van de gemeente 
is  via de pers geheel ten laste van het project spoorzone gebracht, waardoor de relatie met (thans) 
het ministerie van I&M natuurlijk tot 0 gedaald is. Ook in het onderhandelen met de andere partijen 
in het project schiet de gemeente tekort. 
 
5. 
Als je dit geheel overziet, schieten de tranen je in de ogen. Zoveel gebrek aan dossierkennis bij 
betrokkenen, zoveel bestuurlijk onvermogen, en ambtelijke onhandigheid: het is bijna niet te 
geloven. En dan moeten we het nu doen met een rapport dat als oorzaken aanduidt: wensdenken, 
en planningsoptimisme. Onbegrijpelijk. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Dami. 
 



Spoorzone Delft: 

op weg naar de uitvoering 

  

 

 

Daan van Doorninck 

4 september 2007 



Inhoud presentatie 

• bestaande situatie 

• plan in vogelvlucht 

• afgesloten overeenkomsten  

 



Bestaande situatie 

binnenstad 

spoorlijn 



Bestaande situatie 

• Flessenhals in spoor,                    

met krappe bocht 
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350 treinen per dag  



Bestaande situatie 

• Flessenhals in spoor,                    

met krappe bocht 

 

• Geluidsoverlast door                       

350 treinen per dag 

 

• Spoor is barrière in  

de stad 



Het plan in vogelvlucht 

binnenstad 

< Den Haag 

Rotterdam > 

N 

• spoortracé 

I—————————  2300 meter  —————————I 

stationsgebouw 



Het plan in vogelvlucht 
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• treintunnel (4 sporen) 



Het plan in vogelvlucht 

  

 

• knooppunt openbaar vervoer, met                                                                                                                                                                                                                       

onieuw stadskantoor 



Het plan in vogelvlucht 

  

 

• nieuwbouw 

• ongeveer 1500 woningen 

• 50.000 m2 kantoren 



• park op tunnel 

Het plan in vogelvlucht 

  

 



Het plan in vogelvlucht 



Spoorzone Delft: samenwerking 



Spoorzone Delft: financiering 

€ 269 mln 

€ 75 mln 

€ 11,4 mln 

€ 30 mln 

€ 45 mln 

€ 78 mln 



• Bestuurlijke Uitvoeringsovereenkomst 

• Samenwerkingsovereenkomst ProRail 

• Raamovereenkomst Delft, OBS, 

NSV/BN (NS Vastgoed/Ballast-Nedam) 

• Koopovereenkomst Delft - NS Vastgoed 

• Samenwerkingsovereenkomst NS 

Stations 

Spoorzone: de overeenkomsten 



Uitvoeringsovereenkomst 

• Partijen: 1. De minister van VROM; 2. De 

minister van V&W (samen: de Ministers); 3. 

De Staat der Nederlanden (1,2 en 3 samen: 

het Rijk); 4. De gemeente Delft. 

• Status: een Convenant als bedoeld in de 

Aanwijzingen voor de convenanten (Regeling 

van de M.P., Min. A.Z., Stcrt 27.01.03, nr 18, 

p.9 



Uitvoeringsovereenkomst 

• Bijlagen/integraal onderdeel: 

• Projectbesluit 05.07.05 Min. V&W 

• Programma van Eisen 29.09.05 

• RFO Spoorinfra 16.09.05 

• RFO OV-knoop 27.05.05 

• Scope en Hoofdplanning 19.09.05 

• Masterplan 30.10.03 



Uitvoeringsovereenkomst 

Doel: 

• vastleggen van overeenstemming over de 

voorwaarden voor bekostiging en financiering 

van het project Spoorzone 

• vastleggen van de voorwaarden voor 

uitvoering, ter voorbereiding op de in te 

dienen subsidieaanvragen c.q. te verlenen 

beschikkingen 



Uitvoeringsovereenkomst 

Kernverplichtingen rijk en gemeente: 

• VROM geeft subsidie van € 75 mln en V&W 

van € 269 mln 

• Delft verplicht zich om deelproject spoorinfra 

en deelproject spoorse deel OV-knoop (voor) 

te financieren 

• Delft subsidieert meerkosten ProRail boven 

MIT-subsidie 



Uitvoeringsovereenkomst 

Voor rekening en risico gemeente Delft. Maar: 

• kosten t.g.v. (wijziging in) wetgeving of 

realisatie van risico’s die niet (redelijk) 

verzekerbaar zijn 

• die niet redelijkerwijze (geheel) voor rekening 

gemeente kunnen zijn/mogen blijven 

• ofwel: onvoorzienbaar/onbeheersbaar 

bespreken in stuurgroep Rijk/Gemeente  

aanpassing scope? 



Uitvoeringsovereenkomst 

Scope 1: 

• 4-sporig 

• P-garage 

• Stadsgracht 

• OV-knoop 

 

Scope 3: 

• 4-sporig ruwbouw 

• 2-sporig inrichting 

• P-garage 

• Stadsgracht 

• OV-knoop 

• Verhoogde N. toerit 

Scope 2: 

• 4-sporig ruwbouw 

• 2-sporig inrichting 

• P-garage 

• Stadsgracht 

• OV-knoop 

 

Scope 4: 

• 4-sporig ruwbouw 

• 2-sporig inrichting 

• OV-knoop 

• Verhoogde N. toerit   



Uitvoeringsovereenkomst 

• Aanbesteding deelprojecten 
spoorinfrastructuur en OV-knoop: gemeente 
en ProRail 

• Streven gericht op het realiseren van de 
hoogst mogelijke variant uit de scope 

• Indien middelen (business case en 
aanbesteding) toereikend of tekort voor 
nagestreefde of minimale variant: overleg 
stuurgroep 

• Stuurgroep beslist welke variant gegund 
wordt 



Overeenkomst Delft - ProRail 

Bijzondere bepalingen: 

• Uitgangspunten voor het bouwen op het dak 

van de spoortunnel 

• Opstalrecht (o.a.) t.b.v. stadskantoor 

• Bijlagen bevatten alle technische e.a. 

specificaties van het project 



Raamovereenkomst 

Partijen: 

1. de gemeente Delft 

2. de OBS Spoorzone Delft B.V. i.o. 

3. het Samenwerkingsverband NSV/BN 

4. NS Vastgoedontwikkeling B.V. 

5. Ballast-Nedam Ontwikkelingsmaatschappij 

B.V. 



Raamovereenkomst 

• Klassieke Ontwikkelingsovereenkomst: 

gezamenlijke integrale herontwikkeling van 

het betrokken stedelijk gebied 

• Vanuit basisdocumenten naar 

plandocumenten: 

– kwaliteitskader 

– beeldkwaliteitplan(nen) 

– inrichtingsplan(nen) openbare ruimte 

– verkavelingsplan(nen) 



Raamovereenkomst 

• Gemeente: verwerft de gronden, draagt deze 

als bouwterrein in eigendom over aan OBS, 

maakt bestemmingsplan, MER etc. en 

verleent vergunningen 

• OBS: maakt bouwrijp, verkoopt bouwkavels 

aan samenwerkingsverband danwel een 

private partij 

• Kopers realiseren gebouwen etc. 



Koopovereenkomst 

• Partijen: gemeente Delft en NS Vastgoed 

• Wat wordt verkocht?  

 - Onroerende Zaken met een waarde van      

€ 5,8 mln 

 - NSV doet afstand van zijn onder- en 

overbouwingsrechten op gronden van 

ProRail, ter waarde van € 3,2 mln tegen een 

recht voor NS Vastgoed op 100 P+R-

plaatsen 

 



Koopovereenkomst 

Bijzondere bepalingen inzake de  

(bodem)sanering van de betrokken O.Z.en: 

• SBNS saneert tot op niveau ‘geschikt voor 

toekomstige bestemming’ 

• Gemeente betaalt verschil tussen niveau 

‘geschikt voor huidige bestemming’ en niveau 

‘geschikt voor toekomstige bestemming’ 



Overeenkomst met NS Stations 

• Omvat alle commerciële en beheersaspecten 

van het gebruik en uitbaten van het station en 

zijn directe omgeving, van (omvang van) 

fietsenstalling tot stationskapper etc., en alle 

regelingen tijdens de bouw, zoals 

schadebeperking, nadeelcompensatie etc. 

• Derde partner: ProRail 

• Afwijkende datum: 23.12.05 
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