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Voorwoord 

De Drechtraad besloot op 5 november 2013 tothet uitvoeren van een pilot met een 

onafhankelijke onderzoekscommissie. Een delegatie vanuit de Drechtraad heeft met de 

voorzitters van de rekenkamercommissies van de zes Drechtstedengemeenten over de invulling 

en uitvoering van de onderzoekscommissie overlegd. De rekenkamercommissies hebben 

vervolgens elk één lid afgevaardigd naar de onderzoekscommissie. 

Na consultatie van de Drechtraad heeft de commissie besloten om een onderzoek te doen naar 

de informatievoorziening en besluitvorming rondom de casus Noordoevers, een onderwerp dat 

de gemoederen op Drechtstedenniveau geruime tijd heeft bezig gehouden. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling, en bestond uit een 

omvangrijke reconstructie op basis van soms moeilijk boven water te krijgen documenten en 

interviews met tientallen betrokkenen. 

De commissie wil bij deze iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt van harte 

bedanken voor de consciëntieuze medewerking in de verschillende stadia van het onderzoek. 

Wij hopen dat we met onze conclusies en aanbevelingen een bijdrage kunnen leveren aan het 

verbeteren van de afspraken rondom informatievoorziening en besluitvorming op regionaal 

niveau. Duidelijkheid over de rolverdeling bij regionale samenwerking kan helpen impasses te 

voorkomen, en een slagvaardige en transparante besluitvorming te bevorderen:“U gaat erover, 

of niet”. 
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1. Bestuurlijke samenvatting 
 

1.1 Inleiding 

In de Inleiding wordt in § 1.1.1 de aanleiding voor het onderzoek beschreven en in § 1.1.2 de 

leeswijzer. 

 

1.1.1 Aanleidingvoor het onderzoek 

Het project Noordoevers is gelegen aan de oever van de rivier “de Noord” op het grondgebied 

van de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht (hierna HI-Ambacht). Het project 

Noordoevers bestaat onder meer uit de transformatie van een bedrijventerrein tot een 

hoogwaardig woongebied, de herontwikkeling van een bedrijventerrein en de ontwikkeling van 

een recreatie- en natuurgebied. 

 

 
 

Vanaf 2001 starten onder meer de Drechtstedengemeenten, de Provincie Zuid-Holland (hierna: 

Provincie) en OPP (dochter BNG Bank), de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden 

(hierna: ROM-D) met de ontwikkeling van dit project. In 2006 sluiten het Drechtstedenbestuur 

(hierna:DSB), Rijkswaterstaat, de gemeenten Zwijndrecht en HI-Ambacht een bestuurlijk 

convenant ten aanzien van het project Noordoevers. Daarnaast worden tussen de gemeenten 

Zwijndrecht en ROM-D en tussen HI-Ambacht en ROM-D samenwerkingsovereenkomsten 

gesloten. In zowel het convenant als de gesloten samenwerkingsovereenkomsten wordt de 

ontwikkeling van het project Noordoevers vastgelegd. Rijkswaterstaat ontwikkelt zijn deel (de 

Sophiapolder en de sanering van waterbodem) zelfstandig. De overige delen (Genie- en 

Citadelterrein, Galgeplaat en Transformatiezone) worden voor rekening en risico ontwikkeld 

door ROM-D.  

 

Het plan is om het Genie- en Citadelterrein te ontwikkelen tot bedrijventerrein, de Galgeplaatte 

ontwikkelen tot recreatiegebied en de Transformatiezone te transformeren van bedrijventerrein 

tot woningbouw. Anno 2013 moet worden vastgesteld dat deze doelstelling slechts gedeeltelijk 
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is geslaagd. Het Genie- en Citadelterrein wordt -weliswaar vertraagd - ontwikkeld tot 

bedrijventerrein. De verwachting is dat dit eind 2017 is gerealiseerd. De projecten 

Transformatiezone en Galgeplaat zijn echter zonder resultaat in 2014 beëindigd. 

 

Naar aanleiding van het niet slagen van de doelstelling, heeft de onafhankelijke 

onderzoekscommissie van de regio Drechtsteden (hierna: OOD) besloten om een onderzoek te 

doen naar het project Noordoevers. Doel van dit onderzoek is om de Drechtraad op basis van 

het onderzoek naar het project Noordoevers leerpunten aan te reiken voor de besluitvorming 

en informatievoorziening bij vergelijkbare vraagstukken en projecten.  

 

1.1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1, de bestuurlijke samenvatting, wordt achtereenvolgens de onderzoeksopzet, de 

samenvatting, conclusies en aanbevelingen beschreven. In hoofdstuk 2, de Nota van 

Bevindingen, worden de bevindingen van het onderzoek in detail toegelicht. 

 

In § 1.2 van dit hoofdstuk treft u aan de doelstelling en onderzoeksvragen van dit onderzoek.In § 

1.3 wordt de onderzoeksaanpak beschreven. Daarna treft u achtereenvolgens in § 1.4 een 

beschrijving van de onderzoek en in § 1.5 een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. 

Vervolgens treft u in § 1.6 de conclusies aan. In deze paragraaf worden de centrale vraagstelling 

en onderzoeksvragen beantwoord. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met § 1.7. In deze paragraaf 

worden op basis van het onderzoek aanbevelingen aan de Drechtstedengemeenten en de 

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (hierna: GRD) gedaan. 

 

 

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 
 

In deze paragraaf wordt beschreven wat de doelstelling van het onderzoek is enhoe dit 

uitgewerkt is in de centrale vraagstelling en onderzoeksvragen. 

 

1.2.1 Doelstelling 
 

Doelstelling van dit onderzoek is: 

De Drechtraad op basis van het onderzoek naar het project Noordoevers leerpunten aanreiken 

voor de besluitvorming en informatievoorziening bij vergelijkbare vraagstukken en projecten. 

Daarbij is met name de rol- en taakverdeling tussen de Drechtraad en de gemeenteraden van de 

Drechtsteden van belang. 
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1.2.2 Centrale vraagstelling en onderzoeksvragen 

De volgende centrale vraagstellingvormt de leidraad voor het onderzoek: 

In hoeverre waren de Drechtraad en de gemeenteraden van de Drechtsteden in de periode 2010 

tot en met 2013 voldoende, tijdig en juist geïnformeerd over het project Noordoevers om op 

basis daarvan hun kaderstellende en controlerende rol adequaat te kunnen uitvoeren? 

 

Het project Noordoevers is gestart in 2001. De focus van het onderzoek ligt echter op de periode 

2010 tot en met 2013. 

 

De centrale vraagstelling leidt tot de onderstaande onderzoeksvragen: 

 

1. Welke formele afspraken zijn er bij aanvang van het project gemaakt tussen 

Drechtraad, gemeenteraden en eventuele andere betrokkenen over rollen, taken en 

bevoegdheden bij de besluitvorming eninformatievoorziening rondom het project? 

2. In hoeverre zijn deze afspraken in de praktijk nagekomen? 

3. Indien de praktijk afweek van de gemaakte afspraken: 

a. (hoe) is hier tussentijds op gereageerd? 

b. welke verklaringen zijn er voor eventuele afwijkingen? 

4. In welke mate sluiten de informele informatievoorziening en besluitvorming op de 

formele informatievoorziening en besluitvorming? Welke conclusies kunnen getrokken 

worden uit het onderzoek en wat kan hiervan geleerd worden voor de toekomst? 

 

 

1.3 Onderzoeksaanpak 
 

De onderzoeksvragen zullen worden beantwoord aan de hand van het normenkader, dat 

opgebouwd is uit wettelijke, regionale, gemeentelijke en deskundige normen en tussen partijen 

gemaakte afspraken.  

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd langs de volgende drie onderzoekslijnen: 

1. de organisatie van het project, de daarbij betrokken partijen en de tussen partijen 

gemaakte (juridische) afspraken. 

2. de uitvoering van de gemaakte afspraken en de daarbij vast te stellen afwijkingen, 

3. de kwaliteit van de formele en informele informatievoorziening bij vastgestelde 

afwijkingen en de gevolgen hiervoor voor de besluitvorming voor de gemeenteraden en 

Drechtraad. 

 

1.Organisatie, betrokken partijen en gemaakte juridische afspraken 

Een goed inzicht in de organisatie, rollen, taken en bevoegdheden van de verschillende partijen 

levert naar verwachting inzicht in hoe de informatievoorziening in de Drechtraad en de 

gemeenteraden van de afzonderlijke Drechtsteden is verlopen. 
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Het resultaat van deze onderzoekslijn wordt in § 2.3.1 en § 2.3.2 gepresenteerd. Hierin krijgt u 

een overzicht van de rollen, taken en bevoegdheden van partijen en de onderling gemaakte 

afspraken. Hiermee wordt onderzoeksvraag 1 beantwoord. 

 

2.De uitvoering van de gemaakte afspraken en de daarbij vast te stellen afwijkingen 

In § 2.3.3 worden tevens aan de hand van een feitenoverzicht conclusies getrokken of de 

gemaakte afspraken onder punt 1 ook zijn uitgevoerd. Daarbij zal een overzicht worden gemaakt 

van deafwijkingen tussen afspraken en de uitvoering daarvan. Vanzelfsprekend ligt hierbij het 

zwaartepunt bij de aspecten organisatie, financiën, juridische afspraken en risico’s, en de wijze 

waarover daar tussen partijen is gecommuniceerd. Hiermee wordt onderzoeksvraag 2 

beantwoord. 

 

3.De kwaliteit van de (informele) Informatievoorziening en de gevolgen van de besluitvorming 

Drechtraad en afzonderlijke gemeenteraden Drechtsteden 

Binnen deze onderzoekslijn beoordelen we in § 2.4 de kwaliteit van de informatievoorziening. 

Deze kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van het normenkader dat opgesteld is volgens 

onderzoekslijn 1. 

 

Door het samenbrengen van de drie onderzoekslijnen kunnen de vragen of de 

informatievoorziening aan de gemeenteraad en de Drechtraad volledig, tijdig en juist is om te 

komen tot adequate besluitvorming beantwoord worden. Als gevolg hiervan kunnen tevens 

conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd. 

De onderzoeksvragen 3 en 4 worden hiermee beantwoord. 

 
 

1.4 Uitvoering van het onderzoek 
 

In samenspraak met de OOD is na gunning van de opdracht het Plan van aanpak afgerond en 

definitief vastgesteld. Ook zijnin overleg met de OOD de benodigde documenten van de 

verschillende betrokken partijen opgevraagd. 

 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden worden de volgende stappen uitgevoerd: 

1.Voorbereiding 

In deze fase is het Plan van aanpak, vraagstelling en onderzoeksaanpak verder uitgewerkt en 

definitief gemaakt. Daarbijis een grote hoeveelheid documenten bij betrokken partijen 

opgevraagd. 

De focus van het onderzoek ligt op de periode 2010 tot en met 2013. Om de opgetreden 

wijzigingen in 2010 te kunnen beoordelen, hebben we ook belangrijke documenten uit de 

voorgaande jaren opgevraagd.  

 

2. Documentstudie  

Op basis van de geformuleerde onderzoekslijnen en -vragen is de ontvangen informatie 

verwerkt. De resultaten van de documentstudie zijnvastgelegd in een concept-rapport. In dit 
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concept-rapport is in chronologie opgenomen; een feitenrelaas, de organisatie- en de 

organisatiewijzigingen, de gemaakte juridische afspraken en de wijzigingen daarvan, de 

ontwikkeling van financiën en risico’s en de besluitvorming.  

Ook is vastgelegd welke onderzoeksvragen op basis van de ontvangen informatie onvoldoende 

beantwoord kunnen worden. Deze “gaten” zijn door middel van het opvragen van aanvullende 

documenten en interviews ingevuld. 

 

3. Interviews 

Doelstelling van de interviews is aanvullende en nadere informatie te verkrijgen over de 

ontvangen documentatie en te verifiëren of de bevindingen - zoals vastgelegd in de eerste nota 

op basis van de documentstudie - correct zijn. 

Wij hebben 15interviews gehouden met 23personen, zie hiervoor bijlage 3.  

 

4. Integratie en concept rapport 

Met behulp van de informatie uit de documentstudie en de interviews zijn de bevindingen 

geplaatst binnen de vraagstelling van de OOD. Het concept-rapport is met conclusies en 

aanbevelingen voorgelegd aan de OOD.  

 

5.Ambtelijk wederhoor 

Na goedkeuring van het concept-rapport is de Nota van Bevindingen door de OOD voor 

ambtelijk technisch wederhoor voorgelegd aan deGRD, de Drechtstedengemeenten, Deloitte en 

ROM-D. De opmerkingen zijn verwerkt in een reactienota en in het eindrapport. Beide zijn ter 

goedkeuring voorgelegd aan deOOD.  

 

6. Eindrapport 

Na goedkeuring van het eindrapport door de OOD wordt deze verstuurd aan alle betrokkenen 

(GRD, Drechtstedengemeenten en ROM-D). Het rapport zal door de OOD worden aangeboden 

aan de Drechtraad, met het verzoek tot bespreking tijdens de Carrousel FysiekofBestuur en 

Middelen van de Drechtraad. 

 

 

1.5 Samenvatting 
 

In deze paragraaf vatten we de bevinden uit het onderzoek samen. In hoofdstuk 2 worden deze 

in detail uitgewerkt. 

 

ROM-D als private ontwikkelaar van Noordoevers 

In 1999 is ROM-D als publiek-private samenwerking opgericht door de zes 

Drechtstedengemeenten, de Provincie en OPP (= BNG GO) om bedrijventerreinen in de regio te 

(her)ontwikkelen. Vanaf 2000 nam ook het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam 

(hierna: OBR) deel aan ROM-D.  

 

De keuze van onder meer DSB, de betrokken twee Drechtstedengemeenten, Zwijndrecht en HI-

Ambacht, en de Provincie in 2006 om ROM-D voor rekening en risico het project Noordoevers te 
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laten ontwikkelen past binnen de doelstelling waarmee ROM-D door de deelnemende partijen is 

opgericht. 
 

Structuur ROM-D 

Reeds in 2009 werd in de Beslisnotitie door de Drechtraad en de zes gemeenteraden 

geconstateerd dat ROM-D geprofessionaliseerd moest worden. Hiertoe werd reeds begin 2009 

een nieuwe directeur uit de markt aangesteld. Andere afgesproken juridische en 

organisatorische verbeteringen (zoals de aanstelling van onafhankelijke commissarissen en de 

oprichting van ROM-D Capital) worden als gevolg van de ontstane problemen met Noordoevers 

medio 2009 en daarmee samenhangende liquiditeitsproblemen voor ROM-D door de 

deelnemende partijen niet direct doorgevoerd. De verandering liep parallel met de discussie 

rondom de ontvlechting van de Noordoevers. De structuur van ROM-D is in de periode 2009-

2011 niet voldoende toegerust om dergelijke problemen adequaat aan te pakken.In 2012 en 

2013 is de organisatieverbetering afgerond. De problemen voor ROM-D zijn dan al opgelost.  

 

De aanstelling van een onafhankelijke Raad van Commissarissen (hierna: RvC) en een 

onafhankelijk Investment Committee (bij de vorming van ROM-D Capital) hebben bijgedragen 

aan de professionalisering van ROM-D.Hiermee is een waarborg gecreëerd om de inbreng van 

nieuwe projecten op rationele en zakelijke gronden te laten plaatsvinden.Hiermee wordt de 

kans op problemen - zoals deze zich hebben voorgedaan met Noordoevers -substantieel 

verminderd.  

 

Conflicterende doelstellingen en belangen deelnemende partijen ROM-D 

De structuur van ROM-D is in 1999 door partijen opgezet vanuit het regionale perspectief van 

onderlinge verbondenheid, solidariteit en verevening tussen de verschillende deelnemers. Bij de 

opzet van ROM-D is door de deelnemende publieke partijen (Drechtstedengemeenten en de 

Provincie) onvoldoende onderkend dat dit regionale perspectief door de andere deelnemende 

partijen (BNG GO en OBR) beperkt aanwezig was. Dit komt onder meer tot uiting in de 

ingebrachte vereveningsbijdragen in ROM-D. Deze bijdragen moeten tekorten uit 

verliesgevende projecten van ROM-D afdekken. Deze vereveningsbijdragen worden echter 

alleen ingebracht door de zes Drechtstedengemeenten.  

 

Publiek vs Privaat 

Met name de deelnemende private partij BNG GO, een dochter van BNG, heeft een andere 

doelstelling, die conflicteert met de regionale solidariteitsopvatting, zijnde een minimaal geëist 

rendement. Bij de oprichting komt dit tot uiting in een hoger rendementsuitkeringspercentage 

voor BNG GO dan voor de andere deelnemende partijen. Zodra de markt tegenzit wordt dit 

‘natuurlijke’ conflict groter en ontstaan er tussen partijen zichtbare problemen. De 

Drechtstedengemeenten willen de problemen gemeenschappelijk (i.e. binnen de ROM-D) 

oplossen en delen, terwijl de andere deelnemende partijen hun verlies willen beperken, of op 

zijn minst, geen verliezen willen financieren en bij voorkeur (alleen) deelnemen in winstgevende 

projecten (zoals Kil 3). 

 

 

 



 

Onderzoek project Noordoevers   14   onafhankelijke onderzoekscommissie Drechtsteden 

 

 

 

 

Publiek vs Publiek 

Ook tussen de publieke partijen onderling bestaan duidelijk verschillende onderliggende 

perspectieven die de samenwerking binnen ROM-D bemoeilijken.  

• De Provincie wil de regionale samenwerking binnen ROM-D laten slagen en is 

daarom bereid om € 10 miljoen aan extra kapitaal in ROM-D te stoppen bestemd voor 

uitsluitend nieuwe projecten. Tegelijkertijd prikkelt de Provincie de 

Drechtstedengemeenten en het regiobestuur om de ontstane financiële problemen met 

het bestaande project Noordoevers binnen ROM-D op te lossen. Hierbij reikt de 

Provincie de Drechtstedengemeenten en het regiobestuur niet de helpende hand. 

• De Drechtstedengemeenten willen een levensvatbare ROM-D creëren en besluiten 

daarom in 2012 tot uitname van de Transformatiezone, waarmee het verliesgevende 

project uit ROM-D wordt gehaald.  

• Al in 2005 wordt in een evaluatie geconstateerd dat de Drechtstedengemeenten 

alleen bereid zijn om onrendabele bedrijventerreinprojecten over te dragen aan ROM-D. 

De rendabele projecten ontwikkelen de Drechtstedengemeenten bij voorkeur zelf. Of er 

verandering in de bereidheid is opgetreden, was geen onderdeel van dit onderzoek. Wel 

kan geconstateerd worden dat ondanks het plan in 2009 om de projectenportefeuille 

van ROM-D uit te breiden, gedurende de periode 2010-2014 slechts één project, 

namelijk ’t Plaatje, door de Drechtstedengemeenten is toegevoegd aan de 

projectenportefeuille. De financiële positie van ROM-D wordt hierdoor nauwelijks 

versterkt.  

 

Verder wordt in het onderzoek geconstateerd dat de financiële inbreng van de verschillende 

partijen niet in overeenstemming was met de zeggenschap, het risico en de resultaatsverdeling. 

Met name de Drechtstedengemeenten, en vooral de gemeente Dordrecht, brachten relatief veel 

kapitaal in en kregen hiervoor naar verhouding weinig stemrecht. De private partijen brachten 

relatief weinig kapitaal in en kregen naar verhouding veel stemrecht. Vanuit de gemeentelijke 

kant was men gericht op samenwerking en solidariteit, waarmee het financieel-economisch 

aspect van de gemaakte afspraken naar de achtergrond werd gedrongen. 

Als gevolg van het grote aantal betrokken partijen bij Noordoevers met verschillende belangen, 

doelstellingen en onduidelijke verantwoordelijkheden is de besluitvorming complex en verloopt 

deze stroperig. DSB en de Drechtraad vervullen hier formeel gezien geen rol in. Dit is echter niet 

voor alle betrokkenen duidelijk.  

 

RolDSB en Drechtraad 

Formeel hebben de DSB en Drechtraad in de constructie met ROM-D geen rol. Aan de betrokken 

deelnemers (waaronder de Drechtstedengemeenten) wordt immers via de RvC en 

aandeelhouders verantwoording afgelegd. De GRD is niet rechtstreeks participant in ROM-D. 

Op basis van het Bestuursconvenant (uit 2006) en de door de Drechtraad en de 

Drechtstedengemeenten vastgestelde Beslisnotitie (uit 2009), krijgt DSB een opdrachtgeversrol 

ten aanzien van ROM-D en het project Noordoevers toebedeeld. In praktijk wordt deze 

opdrachtgeversrol heel beperkt door DSB ingevuld. Uitsluitend ten aanzien van de (regionale) 

woningbouw- en bedrijventerreinenprogrammering speelt DSB een rol. Zodra de problemen 
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rond Noordoevers en ROM-D in de regio merkbaar worden, speelt DSB een steeds actievere rol 

bij het vinden van oplossingen.  

In eerste instantie vervult DSB de rol van een informeel platform waarin de problemen 

besproken worden en de besluitvorming van de zes gemeenteraden wordt voorbereid. Deze rol 

is logisch omdat de bestuurders van de zes Drechtstedengemeenten elkaar regelmatig in het 

DSB ontmoeten en daarbij de gelegenheid hebben om regionale problemen met elkaar te 

bespreken. De rol als informeel platform is passend omdat het regiobestuur formeel niet 

deelneemt in ROM-D.  

Naarmate de problematiek rond Noordoevers voortduurt, raakt het informele karakter van de 

besprekingen van ROM-D in het DSB voor veel betrokkenen op de achtergrond. DSB neemt 

actief besluiten en verstrekt actief informatie, zoals de opdracht voor de second opinion en de 

uitname van de Transformatiezone, die bepalend zijn voor de uitkomsten rond het project 

Noordoevers. Deze besluiten worden weliswaar achteraf bekrachtigd door de afzonderlijke 

gemeenteraden en de Drechtraad, maar voor de meeste direct betrokkenen is op dat moment 

niet meer duidelijk dat DSB slechts een informele rol speelt. In de besluitvormingsstukken in 

zowel de Drechtraad als de gemeenteraden wordt deze rol van DSB onderbelicht. 

Op regionaal niveau bestaat gedurende de onderzoeksperiode bij betrokkenen zowel binnen als 

buiten DSB en de Drechtraad verwarring over de rol van DSB en de taak en de bevoegdheden 

ten aanzien van het project Noordoevers. 

 

 

1.6 Conclusies 
 

Op basis van bovenstaande bevindingen trekken we ten aanzien van de centrale vraagstelling en 

de onderzoeksvragen de volgende conclusies. 

1.6.1 Beantwoording centrale vraagstelling 
 

Deze conclusie betreft het antwoord op de centrale vraagstelling.  

In hoeverre waren de Drechtraad en de gemeenteraden van de Drechtsteden in de periode 2010 

tot en met 2013 voldoende, tijdig en juist geïnformeerd over het project Noordoevers om op 

basis daarvan hun kaderstellende en controlerende rol adequaat te kunnen uitvoeren? 

 

De Drechtraad en de gemeenteraden zijn, met uitzondering van de raden van de gemeenten 

Zwijndrecht en HI-Ambacht, met het oog op de controlerende en kaderstellende rol van de 

raden niet tijdig geïnformeerd over het project Noordoevers. Afspraken om tijdige(r) 

informatievoorziening te bevorderen zijn in de onderzoeks periode niet gemaakt. 

De informatie die is verstrekt was daarnaast weliswaar juist, maar niet toereikend, zowel 

volgens de financiële criteria van de Drechtraad als vanuit het oogpunt van besluitvorming. 
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Hieronder lichten we deze conclusie toe. 

 

Informatievoorziening achter de feiten aan 

De gemeenteraden van de Drechtstedengemeenten hebben bij de overdracht van het project 

Noordoevers in 2006 aan ROM-D dit project op afstand gezet. Zoals gebruikelijk, informeert de 

directie van ROM-D bij voorkomende problemen met de bedrijfsvoering en bij de ontwikkeling 

van projecten in eerste instantie de RvC en de aandeelhouders. Uit het onderzoek blijkt dat de 

directie dit bij de ontstane problemen met het project Noordoevers consequent heeft gedaan. 

In tweede instantie heeft ROM-D op verschillende momenten gecommuniceerd met de 

bestuurders van de Drechtstedengemeenten en DSB over de problemen rond Noordoevers en 

ROM-D. Er is op diverse momenten op een helderewijze aangegeven wat de aard en omvang 

van de problemen van de ROM-D waren. Deze informatie is echter vertraagd en gefragmenteerd 

bij de verschillende raden en Drechtraad terechtgekomen. 

De gemeenteraden van Zwijndrecht en HI-Ambacht worden ten opzichte van de vier andere 

gemeenteraden van de Drechtstedengemeenten en de Drechtraad beter geïnformeerd. Zowel in 

de gemeente Zwijndrecht als in de gemeente HI-Ambacht maken de colleges voor de 

gemeenteraadsleden regelmatig een bestuurlijke voortgangsrapportage over het project 

Noordoevers.Bij de andere vier Drechtstedengemeenten en de Drechtraad was dit niet het 

geval. 

In de gemeente Zwijndrecht is dit gebaseerd op de gesloten samenwerkingsovereenkomst 

tussen de gemeente Zwijndrecht en ROM-D (2006).ROM-D maakt een voortgangsrapportage 

voor het college van Zwijndrecht. Het college verwerkt deze rapportage in de bestuurlijke 

voortgangsrapportage grote projecten aan de gemeenteraad van Zwijndrecht.  

In de gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente HI-Ambacht en ROM-D, is een 

vergelijkbare informatieafspraak als de gemeente Zwijndrecht niet opgenomen. Het college 

verwerkt voor de gemeenteraad informatie afkomstig van ROM-D en uit het BON in de 

voortgangsrapportage De Volgerlanden.  

 

Bij de overdracht van het project Noordoevers aan ROM-D is géén afspraak gemaakt tussen de 

RvC en aandeelhouders over het moment van het verstrekken van informatie aan de colleges en 

de gemeenteraden.  

De geëigende weg voor de colleges was om via de paragraaf “verbonden partijen” en de 

paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing” van de Programmabegroting en 

Jaarrekening de raden te informeren. Dat is ook in alle gevallen conform BBV gebeurd. Omdat 

de rapportagecyclus van ROM-D niet aansloot op de planning- en control-cyclus van de 

Drechtstedengemeenten, treedt er echter een aanzienlijke vertraging in informatieverstrekking 

op.  

De informatievoorziening van DSB / colleges aan de (Drecht)raadsleden was niet altijd tijdig. Een 

oorzaak is dat DSB in de praktijk een informeel platform vormde waarin de besluitvorming in de 

Drechtraad en gemeenteraden werd voorbereid. Zoals eerder opgemerkt, heeft DSB geen 

formele rol in de rapportage- en beslissingsstructuur. In dat kader trachtten bestuurders er eerst 

in DSB-verbanduit te komen, voordat kwesties ter besluitvorming werden voorgelegd aan de 

(Drecht)raadsleden. Een dergelijke procedure kost tijd. Dit leidde er in sommige gevallen ook 
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toe dat (Drecht)raadsleden - zo blijkt uit één van de interviews - het gevoel hadden dat ze 

“alleen nog maar konden tekenen bij het kruisje”. Het beeld was dat er reeds in het DSB een 

besluit was genomen en dater vanwege de projectdynamiek en financiële consequenties geen 

ruimte meer was voor een ander besluit. 

Informatie juist, maar niet toereikend 

ROM-D heeft in de onderzochte periode de juiste informatie verstrekt. Omdat er veel partijen 

betrokken zijn bij de interpretatie en verwerking van deze informatie, is deze echter 

gefragmenteerd en gekleurd bij de verschillende (gemeente)raden terecht gekomen. 

DSB en Drechtraad vervullen formeel geen rol binnen ROM-D. Zowel DSB als de zes 

Drechtstedengemeenten hebben geen afspraak met ROM-D waarin dezezich ten aanzien van 

zijn projecten op een projectmatige,op gestandaardiseerde en gestructureerde wijze aan hen 

verantwoordt1.Informatievoorziening van ROM-D aan DSB en Drechtraad is daarom niet 

vanzelfsprekend. Aanvullende afspraken over deze informatievoorziening tussen ROM-D en de 

regio zijn niet gemaakt. De directie van ROM-D heeft op belangrijke momenten het initiatief 

genomen om informatie aan DSB te verstrekken omdat ze bij de oplossing van de ontstane 

problemen een rol zag voor de regio.  

De informatie die de colleges aan de raden van de Drechtstedengemeenten verstrekken, 

voldoet aan de eisen die het BBV stelt. Het voldoen aan deze minimale eisen betekent niet 

automatisch dat er toereikendeinformatie aan de raden werd verstrekt om een goed inzicht te 

krijgen in de problemen van ROM-D en het project Noordoevers.  

Bij het project Noordoevers trekt DSB niet alleen in de besluitvorming, maar ook in de 

informatievoorziening een rol naar zich toe. Vanaf het moment (eind 2010) dat de problematiek 

rond Noordoevers en ROM-D voor iedereen zichtbaar is, verstrekt DSB ter aanvulling op de 

wettelijk verplichte informatie viaRaadsinformatiebrieven aanvullende informatie aan de 

(Drecht)raadsleden.  

Ook via de Drechtraadsleden is er informele informatieaan de gemeenteraden verstrekt, 

waarvan overigens de kwaliteit en volledigheid niet gewaarborgd is. 

Het is belangrijk om nogmaals te vermelden dat de informatie die de colleges verstrekten juist 

was en voldeed aan de minimale, wettelijke normen van het BBV. De informatie was echter 

volgens de financiële criteria in de door de (Drecht)raadsleden zelf vastgestelde Beslisnotitie 

niet toereikend. Verschillende rekenkamer(commissie)s hanteren de lijst ”Kernvariabelen 

grondexploitaties” om te beoordelen of raadsleden over toereikende informatie over 

grondexploitaties beschikkenom te kunnen komen tot adequate besluitvorming. Getoetst aan 

zowel de criteria uit de Beslisnotitie, als de Kernvariabelen grondexploitaties was de 

informatievoorziening aan de (Drecht)raadsledenontoereikend om tot uitname van de 

Transformatiezone te kunnen beslissen. 

 

Nadat het deelgebied Transformatiezone uit ROM-D gehaald werd, verbeterde de 

informatievoorziening van dit deelgebied aan de (Drecht)raadsleden. Vanaf dat moment was er 

                                                   
1
De gemeenteraadsleden van Zwijndrecht en HI-Ambacht ontvangen wel voortgangrapportages. De inhoud van deze 

voortgangsrapportages voldoet echter niet aan de door de NVRR en Rekenkamer van Rotterdam geformuleerde 

deskundigennorm ‘kernvariabelen grondexploitaties’. 
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een schakel minder - namelijkROM-D - in de totale informatieketen. De rapportagewijze werd 

bovendien meer ingepast in de gemeentelijke wijze van rapporteren. De rapportage was 

hierdoor meer toegesneden op de behoefte van de (Drecht)raadsleden. 

 

1.6.2 Beantwoording per onderzoeksvraag 

Beantwoording onderzoeksvraag 1:  

Welke formele afspraken zijn er bij aanvang van het project gemaakt tussen de Drechtraad, 

gemeenteraden en eventuele andere betrokkenen over rollen, taken en bevoegdheden bij de 

besluitvorming en informatievoorziening rondom het project? 

 

In 2006 is in het Bestuursconvenant vastgelegd dat er sprake is van een opdrachtgever-

opdrachtnemersrelatie tussen ROM-D en DSB. ROM-D heeft dit convenant weliswaar niet 

ondertekend, maar was hier aan gebonden via samenwerkingsovereenkomsten met de 

gemeenten HI-Ambacht en Zwijndrecht. In 2009 is in de Beslisnotitie de opdrachtgever-

opdrachtnemersrelatie tussen ROM-D en DSB herbevestigd. 

De directie van ROM-D legt primair verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en 

aandeelhouders. Tussen de ROM-D, Drechtstedengemeenten en GRD zijn zeer beperkt 

aanvullende afspraken over informatieverstrekking en bevoegdheden gemaakt in aanvulling op 

de minimale, wettelijke eisen. Ook was er onduidelijkheid over de rollen van de verschillende 

betrokkenen. 

 

ROM-D is een publiek-private samenwerking en staat dus op afstand van de 

Drechtstedengemeenten en GRD. De Drechtstedengemeenten nemen deel aan ROM-D, onder 

meer als aandeelhouder en commandiet
2
. Het DSB neemt hieraan geen deel.  

De directie van ROM-D legt uitsluitend verantwoording af aan de aandeelhouders en de RvC. 

De Drechtstedengemeenten hebben noch met hun vertegenwoordigende aandeelhouders, noch 

met hun commissarissen, noch met hun commandieten aanvullende afspraken gemaakt over de 

informatievoorziening. Het extern toezicht vindt plaats door de accountant. Alleen de gemeente 

Zwijndrechtheeft met de directie van ROM-D een aanvullende afspraak gemaakt over de 

informatievoorziening van ROM-D aan de gemeente en deze vastgelegd in een overeenkomst.  

De gemeenteraden moeten op grond van de wet zowel in de Programmabegroting als 

Jaarrekening jaarlijks in de paragraaf “verbonden partijen” en de paragraaf 

“weerstandsvermogen en risicobeheersing worden geïnformeerd over ROM-D. 

De GRD heeft binnen de juridische structuur van ROM-D formeel géén rol. De GRD neemt niet 

(financieel) deel aan ROM-D. De GRD is formeel geen aandeelhouder, geen commandiet, geen 

commissaris, geen directielid en geen investment committeelid van ROM-D. De GRD kan dus 

alleen namens en op verzoek van één van de deelnemende partijen optreden binnen ROM-D. 

                                                   
2
Een commandiet is een deelnemer in de Commanditaire Vennootschap(pen) van ROM-D. 
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Vanaf de start van de onderzoeksperiode 1 januari 2010 zou DSB ten aanzien van ROM-D op 

basis van de Beslisnotitie 2009 en het Bestuursconvenant d.d. 6 juli 2006 de volgende taken 

moeten vervullen: 

• opdrachtgever / regisseur. Middels het bestuursconvenant d.d. 6 juli 2006 is tussen 

ROM-D en DSB een opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie vastgelegd. In de 

beslisnotitie 2009 wordt deze relatie bekrachtigd.  

• via volmacht van de Drechtstedengemeenten als aandeelhouder namens alle 

deelnemende gemeenten. 

In het Bestuursconvenant dat voor het project Noordoevers tussen o.a. DSB, de Provincie, 

Rijkswaterstaat en de gemeenten HI-Ambacht en Zwijndrecht op 6 juli 2006 wordt gesloten, 

wordt het Bestuurlijk Overleg Noordoevers (hierna: BON) opgericht, waar ook ROM-D deel 

vanuitmaakt. Het bestuursconvenant wordt echter niet ondertekenddoor ROM-D, terwijl een 

deel van de verplichtingen daarentegen wel betrekking op hen heeft. Via de 

samenwerkingsovereenkomsten die tussen HI-Ambacht en ROM-D en tussen Zwijndrecht en 

ROM-D gelijktijdig met het convenant werden gesloten, worden de afspraken uit het 

bestuursconvenant met ROM-D vastgelegd. 

In het BON worden door partijen verschillende regietaken binnen het project Noordoevers met 

elkaar afgestemd. Ten aanzien van de inhoud en frequentie van het BON en daarbij behorende 

informatievoorziening worden geen afspraken gemaakt. In 2012 wordt het BON opgeheven en 

wordt de Stuurgroep Noordoevers Transformatiezone opgericht. Op dat moment is reeds tot 

uitname van de Transformatiezone besloten. 

 

Beantwoording onderzoeksvraag 2:  

In hoeverre zijn deze afspraken in de praktijk nagekomen? 

 

In de praktijk zijn gemaakte afspraken of beperkt nagekomen of op een andere wijze ingevuld. 

Ten aanzien van door de Drechtraad in 2009 vastgestelde Beslisnotitie kan worden vastgesteld 

dat de implementatie ervan op de volgende punten afwijkt: 

• De opdrachtgevers/regisseursrol van DSB heeft uitsluitend voor de regionale 

bedrijventerreinen- en woningbouwprogrammering vorm gekregen. In de praktijk is er 

geen sprake van een opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie tussen DSB en ROM-D. Aan 

ROM-D is door DSB ook niet gevraagd om op een projectmatige wijze te rapporteren. 

Tussen partijen en betrokkenen binnen DSB bestaat een verschillende perceptie van de 

opdrachtgeversrol van DSB. Geïnterviewden gaven een sterk variërend beeld van deze 

rol: van een echte sterke opdrachtgever op basis van de beslisnotitie, van een 

beperkteopdrachtgeversrol (slechts op de terreinen van de regionale bedrijventerreinen 

en woningbouwprogrammering) tot geen opdrachtgeversrol. Dit beeld verschilde zowel 

per betrokken partij als binnen het DSB zelf. 
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• Vanaf 2012 kan DSB middels een volmacht namens de Drechtstedengemeenten 

optreden in de aandeelhoudersvergadering van ROM-D. Niet alle 

Drechtstedengemeenten geven altijd een volmacht af. 

• Vanaf 2013 zijn alle commissarissen van de RvC onafhankelijk. 

• De wijziging van de juridische structuur heeft eerst vanaf 2012 vorm gekregen met 

de oprichting van ROM-D Capital B.V.  

• In 2013 werd met de C.V.-splitsing en met de oprichting van ROM-D Capital Beheer 

B.V. destructuuraanpassing afgerond. Deze uiteindelijke structuur wijkt echter af van de 

Beslisnotitie. 

• Van de 58 projecten die overgedragen zouden worden aan ROM-D, is slechts één 

project daadwerkelijk overgedragen. 

 

Beantwoording onderzoeksvraag 3:  

Indien de praktijk afweek van de gemaakte afspraken: 

a. (hoe) is hier tussentijds op gereageerd? 

b. welke verklaringen zijn er voor eventuele afwijkingen? 

 

Omdat afspraken niet structureel werden bewaakt en ze niet voor alle partijen helder en/of 

bekend waren, was het eerder regel dan uitzondering dat er van de gemaakte afspraken werd 

afgeweken. Daarbij kan ook geconstateerd worden dat de omvang en de urgentie van de 

problemen bij betrokkenen leidden tot een bestuursstijl die zich richtte op het oplossen van 

geïsoleerde problemen en het veiligstellen van de eigen belangen en niet op het structureren en 

borgen van de samenwerking.  

Op basis van de onderzochte documenten wordt vastgesteld dat het tenminste één jaar - met 

uitzondering van de gemeente Zwijndrecht3 - heeft geduurd voordat de (Drecht)raadsleden 

schriftelijk worden geïnformeerd over de financiële problemen van ROM-D met het project 

Noordoevers. 

Reeds in juli 2009 was bij de aandeelhouders en de RvC bekend dat het risico bestond dat de 

grondexploitatie verslechterde tot maximaal € 49 miljoen negatief NCW. Reeds op 30 november 

2009 concludeert de RvC van ROM-D dat een financieel haalbaar plan voor de 

Transformatiezone binnen de in het bestemmingsplan vastgestelde contouren van de 

                                                   
3
Zowel in de gemeente Zwijndrecht als in de gemeente HI-Ambacht maken de colleges voor de gemeenteraadsleden 

regelmatig een bestuurlijke voortgangsrapportage over het project Noordoevers. De informatie in deze rapportages is 

afkomstig van ROM-D en uit het Bestuurlijk Overleg Noordoevers. In Zwijndrecht werd in een bestuurlijke 

voortgangsrapportage aug/sept 2009 de financiele problematiek rond Noordoevers en ROM-D vermeld. In HI-

Ambacht werd dit niet aangetroffen en ook niet in andere onderzochte vertrouwelijke documenten van deze 

gemeente. Bij de andere vier Drechtstedengemeenten en de GRD werd deze informatie ook niet vastgesteld. 
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woongebieden niet mogelijk is. In juni 2010 komt de RvC van ROM-D nogmaals tot de conclusie 

dat ontwikkeling van de Transformatiezone niet haalbaar is. 

Oorzaken voor de vastgestelde informatievertraging zijnhet ontbreken van informatieafspraken 

tussen RvC/aandeelhouders en colleges/DSB en (Drecht)raadsleden en het niet aansluiten van 

de rapportagecyclus van ROM-D op de planning- en control-cyclus van de gemeente. 

Vanwege liquiditeitsproblemen is ROM-D vanaf juli 2010 niet zelf in staat om gronden te 

verwerven. De liquiditeitsproblemen zijn zo groot dat dit in september 2010 leidt tot een 

investeringsstop. Het plan Noordoevers is door ROM-D in september 2010 aangepast, waarna 

het geprognosticeerde verlies van € 49 miljoen afneemt naar € 23 miljoen NCW. Op basis van dit 

plan vraagt ROM-D een garantie van € 8,5 miljoen aan de GRD. De gemeente Zwijndrecht wordt 

gevraagd af te zien van haar winstaandeel van € 5 miljoen en de gemeente HI-Ambachtwordt 

gevraagd om voor € 5 miljoen aanverwervingen te doen. De gemeente Dordrecht verstrekt de 

gevraagde garantie onder voorwaarde dat deze per 1 juli 2011 wordt overgenomen door de 

Drechtstedengemeenten. De gemeente Zwijndrecht is bereid af te zien van haar winstaandeel 

de gemeente HI-Ambacht verklaart zich bereid tot het doen van € 5 miljoen aan verwervingen. 

Vervolgens verklaren de Drechtstedengemeenten zich bereid om de door gemeente Dordrecht 

verstrekte garantie over te nemen onder de voorwaarden dat het project de Transformatiezone 

ondeelbaar is en het project economisch uitvoerbaar is. DSB besluit daarom in februari 2011 om 

een ‘second opinion’ door Deloitte uit te laten voeren. Voor de totale Transformatiezone is 

alleen een financiële haalbaarheidsberekening beschikbaar met een resultaat van -€ 15,5 

miljoen. Op basis van het rapport van Deloitte besluit DSB op 22 december 2011 om de 

Drechtstedengemeenten voor te stellen om de Transformatiezone uit ROM-D te nemen. Deze 

uitname wordt vervolgens bekrachtigd door de (Drecht)raadsleden. 

Na de uitname van de Transformatiezone vervult DSB voor dit deelgebied de rol van 

opdrachtgever. Voor het deelgebied Genie- en Citadelterrein dat in ROM-D blijft, vervult DSB in 

praktijk geen rol. Op basis van herziening van het plan voor de Transformatiezone komen de 

Drechtstedengemeenten en DSB tot de conclusie dat het project economisch niet uitvoerbaar is 

binnen gestelde financiële kaders. De actieve ontwikkeling van de Transformatiezone wordt 

beëindigd.  

Na uitname van de Transformatiezone blijft € 8,5 miljoen van het verlies als voorziening in ROM-

D achter. Tussen de Drechtstedengemeenten wordt € 10,4 miljoen aan gemaakte kosten voor de 

Transformatiezone onderling verrekend. Hiervan wordt door GRD € 2 miljoen betaald en  

€ 8,4 miljoen door de zes Drechtstedengemeenten. Daarnaast worden de risico’s tussen de zes 

Drechtstedengemeenten verdeeld. Door beëindiging van de Transformatiezone neemt het 

risicoprofiel voor de Drechtstedengemeenten af tot € 850.000. 

Juridisch gezien vindt de uitname van de Transformatiezone uit ROM-D pas in 2014 plaats, 

terwijl dit financieel gezien op 1 april 2012 plaatsvond. Pas op 13 september 2012 werd duidelijk 

dat de Transformatiezone niet binnen de gestelde financiële kaders kon worden uitgevoerd. 

Vier Drechtstedengemeenten behouden het plan om de Transformatiezone op termijn te 

ontwikkelen tot woningbouwgebied. De gemeenten Alblasserdam en Sliedrecht haken af. Het 

DSB wordt bij deze nieuwe ontwikkeling niet betrokken. 
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Beantwoording onderzoeksvraag 4:  

In welke mate sluiten de informele informatievoorziening en besluitvorming aan op de formele 

informatievoorziening en besluitvorming? Welke conclusies kunnen worden getrokken uit het 

onderzoek en wat kan hiervan worden geleerd voor de toekomst?  

 

Formeel vervullen het DSB en de Drechtraad geen rol bij de informatievoorziening en de 

besluitvorming rondom Noordoevers. Deze taken zijn voorbehouden aan de 

Drechtstedengemeenten. In de praktijk sluiten de informele en de formele circuits ‘redelijk 

goed’op elkaar aan en bleken beide circuits nodig om tot een oplossing te komen. Het informele 

kanaal is vooral belangrijk geweest om de aan het formele kanaal inherente vertragingen te 

verminderen. Door deze ‘bypasses’ voelden sommige betrokkenen zich echter bij de 

uiteindelijke, officiële besluitvormingsmomentenvoor het blok gezet. 

 

Zoals eerder bij de algemene conclusies is aangegeven vervullen DSB en de Drechtraad formeel 

géén rol binnen ROM-D. Zodra de problemen rond Noordoevers en ROM-D in de regio merkbaar 

worden, trekt DSB een steeds actievere rol naar zich toe in het vinden van oplossingen.  

In eerste instantie vervult DSB de rol van een informeel platform waarin de problemen 

besproken worden en de besluitvorming van de zes gemeenteraden wordt voorbereid.  

Naarmate de problematiek rond Noordoevers voortduurt, vervaagt voor direct betrokkenen het 

informele karakter van de besprekingen door DSB. DSB neemt nu actief besluiten en verstrekt 

actief informatie - zoals de opdracht voor de second opinion en de uitname van de 

Transformatiezone -die bepalend zijn voor de uitkomsten rond het project Noordoevers. Deze 

besluiten worden weliswaar achteraf bekrachtigd door de afzonderlijke gemeenteraden en de 

Drechtraad, maar voor de meeste direct betrokkenen is het vanaf dat moment zonder meer 

duidelijk dat DSB een formele rol is gaan spelen. In de besluitvormingsstukken in zowel de 

Drechtraad als de gemeenteraden wordt deze nieuwe rol van DSB onderbelicht. 

Na de uitname van de Transformatiezone uit ROM-D vervult DSB ten aanzien van de 

Transformatiezone wel een officiële opdrachtgeversrol. Nadat besloten is om de 

Transformatiezone niet actief te ontwikkelen, haken de gemeenten Alblasserdam en Sliedrecht 

af en heeft het regiobestuur géén rol meer. De vier Drechtstedengemeenten Dordrecht, 

Papendrecht, HI-Ambacht en Zwijndrecht sluiten gezamenlijk - en zonder het regiobestuur -een 

overeenkomst over het beheer en de toekomstige ontwikkeling van de Transformatiezone. 

Met de Beslisnotitie hebben de gemeenteraden en de Drechtraad gepoogd het ambtelijk 

apparaat van de GRD verantwoordelijk te maken voor de aansturing van en rapportage over de 

ROM-D. In de praktijk is dit echter onvoldoende in de organisatie geïmplementeerd. Gezien de 

doelstellingen en kwaliteit van deze organisatie zou dit voor de hand hebben gelegen. Daarmee 

had men ook een formeel besluitvormingsproces binnen het DSB kunnen faciliteren. 
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1.7 Aanbevelingen 
 

Op basis van het onderzoek worden op drie thema’saanbevelingen aan de 

Drechtstedengemeenten en de GRD gedaan. Dit zijn de volgende thema’s: 

1) heldere taken, bevoegdheden en rollen,  

2) heldere afspraken, 

3) informatievoorziening. 

Deze drie thema’s komen in de volgende subparagrafen aanbod. 

 

1.7.1 Heldere taken, bevoegdheden en rollen 
 

Aanbevelingen voor de Drechtstedengemeenten en de GRD 

A. Definieer voor alle betrokkenen helder de taken, de rollen, de bevoegdheden en de 

randvoorwaarden van de DSB, de Drechtraad, de colleges en de gemeenteraden van de 

Drechtstedengemeenten. Organiseer en borg draagvlak en commitment zowel voor de 

korte als lange termijn. 

 

Aanbevelingen voor de GRD 

B. Communiceer als DSB en Drechtraad helder wat formele bevoegdheden, rollenen taken 

zijn. En communiceer helder wat niet tot de formele bevoegdheden, rollen en taken 

behoort en wat informeel wordt besproken. Dit zoubijvoorbeeld kunnen doortijdens 

overleggen, in verslagen, agenda’s en brieven van de DSB en de Drechtraad op een voor alle 

betrokkenen heldere wijze informele en formele besluiten, bespreekpunten en informatie, 

te markeren. 

 

1.7.2 Maak heldere afspraken 
 

Aanbevelingen voor de Drechtstedengemeenten en de GRD 

C. Leg de afspraken die eenDrechtstedengemeente of de GRD met een andere partij of 

orgaan maakt, altijd vast in een overeenkomst.Zorg ervoor dat de gemaakte afspraken 

worden gedragen door alle contractspartijen. Besteed ook bij de uitvoering van de 

overeenkomst aandacht aan behoud van dit draagvlak. Toets en evalueer regelmatig of 

gemaakte afspraken worden nagekomen en leg geconstateerde afwijkingen en verklaringen 

vast.  
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D. Uit veel interviews kwam naar voren dat deelnemende partijen zich regelmatig 

‘overvallen’ voelden door het ‘natuurlijke gedrag’ van een andere partij. Dit was 

bijvoorbeeld in het project Noordoevers het geval bij de inperking van het financieel 

arrangement door de BNG Bank. Een klassiek voorbeeld van de belangentegenstelling 

tussen private en publieke deelnemende partijen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 

dit gedeeltelijk kan worden voorkomen door in een publieke of publiek-private 

samenwerking (zoals ROM-D of een andere verbonden partij) potentiële conflicten, 

verschillen indoelstellingen en belangen van de verschillende deelnemende 

partijenregelmatig met elkaar te bespreken. Maak daarbij op voorhand afspraken tussen 

deelnemende partijen over oplossingen en commitment. 

 

E. Maak afspraken met de directie, de RvC en de aandeelhouders van een verbonden partij 

over de informatievoorziening aan het DSB, de Drechtraad, de colleges en de 

gemeenteraden van de Drechtstedengemeenten. Definieer en formuleer daarbij heldere 

criteria voor de directie, de RvC en de aandeelhouders wanneer de DSB, de Drechtraad, de 

colleges en de gemeenteraden direct moeten worden geinformeerd en vul dit zonodig aan 

als dit uit een evaluatie noodzakelijk blijkt. 

 

F. Organiseer dat erbij intergemeentelijke samenwerking sprake is van één opdrachtgever 

- bijvoorbeeld DSB - en één opdrachtnemer, zoals ROM-D of een intergemeentelijke 

projectorganisatie. Zorg ervoor dat de opdrachtgever voldoende geequipeerdis voor wat 

betreft kennis, capaciteit en middelen om deze rol te vervullen. Maak deze opdrachtgever 

verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van betrouwbare informatie aan de 

Drechtstedengemeenten en de GRD én laat deze het initiatief nemen om bijsturende acties 

voor te bereiden. 

 

G. Borg in zowel de rapportages als in de organisaties de kwaliteit en de frequentie 

vanhet risicomanagement en de daarbij behorende analyses, ook als een project uitgevoerd 

wordt door een verbonden partij. Sluit bij de frequentie van de risicoanalyses minimaal aan 

bij het BBV, namelijk 2x per jaar: bij de Jaarrekening en Programmabegroting. 

 

1.7.3 Informatievoorziening 

 

Aanbevelingen voor de Drechtstedengemeenten en de GRD 

H. Stel een rapportageformat op dat pastbij de omvang en impact van het project, ook 

als dit een verbonden partij betreft.Rapporteer binnen het rapportageformat minimaal op 

de Kernvariabelen grondexploitaties.Hanteer bij de rapportages projectmatig werken, 

bijvoorbeeld op basis van de erkende projectmanagementstandaarden als Prince2 en 

IPMA,als uitgangspunt.Dit kan bijvoorbeeld ingevuld worden door te rapporteren opde 

belangrijkeprojectbeheersaspecten, namelijk: geld, tijd, organisatie, kwaliteit, informatie en 

risico. 
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I. Rapporteer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op een projectmatige, 

gestructureerde en eenduidige wijze.  

 

1.8 Reactie Drechtstedenbestuur en nawoord 

onderzoekscommissie 
 

Op 8 oktober 2014 heeft het Drechtstedenbestuur gereageerd op een conceptversie van dit 

rapport. De volledige reactie is opgenomen in bijlage 6a. Hieronder vatten wij de belangrijkste 

punten samen, en geven wij ons nawoord. 

Het Drechtstedenbestuur heeft de zes colleges van de Drechtstedengemeenten gevraagd om 

ook te reageren op onze aanbevelingen, vanuit hun rol als mede-eigenaren van ROM-D. Deze 

reactie is opgenomen in de brief van het Drechtstedenbestuur (en terug te vinden in bijlage 6a). 

In bijlage 6b geven we ook hier een nawoord bij.  

 

1.8.1 Reactie Drechtstedenbestuur 

Het Drechtstedenbestuur onderschrijft in algemene zin onze aanbevelingen voor het vooraf 

expliciteren van taken, rollen, bevoegdheden en randvoorwaarden. Er was op het dossier 

Noordoevers onvoldoende bewustwording van de percepties bij de verschillende partijen van 

die rollen en verantwoordelijkheden. Het Drechtstedenbestuur geeft aan dat onder andere het 

zoeken van de balans tussen slagkracht en draagvlak hier een rol bij speelde. 

Het Drechtstedenbestuur leest in ons rapport dat het belangrijk is om in het netwerk van de 

Drechtsteden de betekenis van de  veelheid aan terminologie (regio, Drechtsteden, 

Drectstedengemeente, Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden) beter te duiden en 

bewuster te gebruiken. Terugkijkend was alleen het benoemen van de platformfunctie van de 

Drechtraad en Drechtstedendinsdag onvoldoende om de positie van raden, Drechtraad, colleges 

en Drechtsedenbestuur altijd goed te kunnen duiden.  

Het Drechtstedenbestuur wijst op het toenemende belang van besluitvormingsroutes die 

expliciet zijn in de bevoegdheden en rollen, waarbij ieders inbreng wordt gerespecteerd, met 

een duidelijke scheiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en met duidelijke 

rapportagelijnen. Alle partijen in het Drechtstedennetwerk dienen belang te hechten aan 

rolduiding en rolneming. Het Drechtstedenbestuur voelt zich verantwoordelijk voor het 

functioneren van het netwerk en voor de problemen en inhoudelijke opgaven waarvoor de regio 

en het collectief van de Drechtstedengemeenten zich gesteld zien.  

Het Drechtstedenbestuur bekrachtigt onze aanbevelingen en geeft aan zich gesterkt te voelen in 

het verder doorontwikkelen van het Drechtstedelijk netwerk. 

 

1.8.2 Nawoord Onderzoekscommissie 

De gang van zaken rondom Noordoevers bewijst het belang van het maken van duidelijke 

afspraken over wie waarover gaat.  Wij zijn verheugd dat het Drechtstedenbestuur onze 



 

Onderzoek project Noordoevers   26   onafhankelijke onderzoekscommissie Drechtsteden 

 

 

 

 

aanbevelingen in algemene zin onderschrijft. We hopen dat bij het (verder) ontwikkelen van 

lokale, regionale en/of bovenregionale samenwerkingsvormen de handvatten inonze 

aanbevelingen worden gebruikt. Wij spreken de verwachting uit dat het rapport ook op andere 

dossiers zal bijdragen aan (het versterken van) de  kaderstellende en controlerende rol van de 

Drechtraad. 
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2. Onderzoeksbevindingen 

2.1 Inleiding 
 

Centraal in het onderzoek naar het project Noordoevers staat de informatievoorziening aan de 

Drechtraad en de zes gemeenteraden van de afzonderlijke Drechtsteden. In § 2.2 

wordttoegelicht hoe het project Noordoevers begin 2010 (start onderzoeksperiode) eruit zag. 

Om een goedinzicht te krijgen in de informatievoorziening wordt in § 2.3 de organisatie, rollen, 

taken en bevoegdheden van de verschillende betrokken partijen chronologisch beschreven. 

Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan ROM-D omdat deze verantwoordelijk 

was voor de uitvoering van het project Noordoevers. In § 2.3 zal ook aandacht worden besteed 

aan de gemaakte onderlinge afspraken tussen partijen voor wat betreft de 

informatievoorziening.  

Tenslotte beoordelen we in § 2.4 de kwaliteit van de informatie aan de Drechtraad en de zes 

gemeenteraden van de afzonderlijke Drechtsteden. We besteden daarbij extra aandacht aan het 

feit of de kwaliteit van informatie gevolgen heeft gehad voor de besluitvorming. 

2.2 Het project Noordoevers gedefinieerd 

Omstreeks 2000 start het project Noordoevers. Op 6 juli 2006 sluiten het Drechtstedenbestuur 

(hierna: DSB)Rijkswaterstaat, de twee gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht (hierna: 

HI-Ambacht) een bestuurlijk convenant over de ontwikkeling van het project Noordoevers. In dit 

bestuurlijk convenant wordt het project gedefinieerd. De plangrenzen, deelgebieden en 

toekomstige functies worden vastgelegd. Deze definitievoor het project Noordoevers hanteren 

wij als vertrekpunt in ons onderzoek. 

 

Volgens het bestuurlijk convenant omvat het project Noordoevers de volgende deelgebieden: 

 

• de Transformatiezone: de transformatie van een verouderd bedrijventerrein gelegen 

langs de Veersedijk in HI-Ambacht en de Ringdijk in Zwijndrecht tot een gebied met 

hoogwaardige woningbouw; 

• de Sophiapolder: de herinrichting van de Sophiapolder van een weidegebied in een 

zoetwatergetijdengebied met in hoofdzaak natuurontwikkeling en met beperkt 

recreatieve mogelijkheden; 

• Genie- en Citadelterrein: de ontwikkeling van het voormalige Genie- en Citadelterreinop 

het bedrijventerrein Antoniapolder te HI-Ambacht, zijnde primair bestemd als 

hervestigingslocatie voor de bedrijven van de Veersedijk; 

• Sanering waterbodem: de sanering van de waterbodem van de Rietbaan en de 

Strooppot; 

• Galgeplaat: de herinrichting van de Galgeplaat als gebied met recreatieve-, natuur- en 

cultuurwaarden. 

 

De exacte plangrenzen worden in het bestuursconvenant niet gedefinieerd. 
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Afbeelding 1: plankaart. 

 

Het projectgebied Noordoevers is op dat moment hoofdzakelijk in eigendom van particulieren, 

waaronder de zogenaamde Rietbaanbedrijven. Daarnaast zijn delen in eigendom bij de 

gemeenten Zwijndrecht en HI-Ambacht en bij Rijkswaterstaat. In het bestuurlijk convenant 

wordt afgesproken dat Rijkswaterstaat zijn deelgebieden (Sophiapolder en sanering van 

waterbodem) zelfstandig ontwikkelt. De overige delen (Transformatiezone, Galgeplaat, Genie- 

en Citadelterrein) worden voor rekening en risico ontwikkeld door ROM-D. Dit onderzoek richt 

zich uitsluitend op de delen die door ROM-D worden gerealiseerd. 

2.3 Organisatie, betrokken partijen en gemaakte afspraken 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de organisatie van het project Noordoevers. Binnen 

de organisatie van het project Noordoevers is een groot aantal partijen betrokken. Per partij 

zullen de taken, rollen en bevoegdheden worden weergegeven. Daarnaast zal specifiek 

aandacht worden besteed aan de afspraken die tussen partijen zijn gemaakt over de 

informatievoorziening aan de Drechtraad en de 6 gemeenteraden van de afzonderlijke 

Drechtstedengemeenten. 

2.3.1 Betrokken partijen 
 

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de betrokken partijen bij het project 

Noordoevers. Het betreft de volgende partijen: 

• ROM-D 

• Provincie Zuid-Holland (hierna: Provincie) 

• Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (hierna: GRD). Binnen de GRD vormt 

het Drechtstedenbestuur (hierna: DSB) het dagelijks bestuur en de Drechtraad het 

algemeen bestuur. 

• Drechtstedengemeenten: de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, HI-Ambacht, 

Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht binnen de regio Drechtsteden.  

• Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam (hierna: OBR) 
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• BNG Bank 

• BNG GO (BNG Gebiedsontwikkeling B.V.) voorheen OPP (Ontwikkelings- en 

Participatiemaatschappij Publieke sector B.V.) 

De rol van deze partijen wordt hieronder nader toegelicht. De opsomming van betrokken 

partijen start bij ROM-D, omdat vanaf 6 juli 2006 de uitvoering van het project Noordoevers is 

overgedragenaan ROM-D. 

ROM-D 

Hieronder wordt in het kort de rol en de ontwikkeling van de regionale ontwikke-

lingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) toegelicht. Een uitgebreidere toelichting treft u aan in 

bijlage 5.  

ROM-D wordt op 13 december 1999 opgericht. Deze ontwikkelingsmaatschappij richt zich op de 

realisatie van nieuwe bedrijventerreinen en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen op 

het grondgebied van de betrokken Drechtstedengemeenten. Daarnaast richt de ROM-D zich op 

regionale acquisitie en promotie. 

ROM-D wordt opgericht door de Provincie Zuid-Holland, OPP Ontwikkelings- en 

Participatiemaatschappij Publieke sector B.V. (dochter van Bank Nederlandse Gemeenten) en de 

6 Drechtstedengemeenten; Dordrecht, Papendrecht, HI-Ambacht, Zwijndrecht, Alblasserdam en 

Sliedrecht.  

ROM-D is een publiek-private samenwerking en is opgebouwd uit drie rechtspersonen. ROM-D 

Holding N.V. (hierna: Holding), ROM-D Beheer N.V. (hierna: Beheer) en ROM-D C.V. (hierna: 

C.V). Van de Holding mogen alleen gemeenten en provincies, respectievelijk vennootschappen 

van gemeenten en provincies aandeelhouder zijn. Alle vennootschappen hebben dezelfde 

directie. Deze is eindverantwoordelijk voor het management van ROM-D. Het bedrijf ROM-D 

wordt uitgeoefend in Beheer. 

In Beheer zitten de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben een RvC (hierna: RvC) 

aangesteld. Bedrijfsmatig gezien wordt ROM-D bestuurd door de directie en aandeelhouders. De 

RvC is verantwoordelijk voor het toezicht op de bedrijfsvoering van ROM-D en alle daaronder 

vallende rechtspersonen. De RvC heeft als taak omde belangen van de ondernemingte 

behartigen. De RvC wordt geacht de directie gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. De 

RvC maakt onderdeel uit van Beheer. 

De Holding is samen met de private partij OPP aandeelhouder van Beheer. Beheer treedt op als 

beherend vennoot. Beherend vennoot betekent dat Beheer verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van de projecten (de bedrijfsvoering). De Provincie, de Drechtstedengemeenten en 

OPP (tegenwoordig: BNG GO) richten samen de commanditaire vennootschap, ROM-D C.V. op. 

In de C.V. wordt door de deelnemers (commandieten) het financieel kapitaal ingebracht, 

waarmee het bedrijfsvoering van ROM-D gefinancierd wordt. De projecten wordenfinancieel 

ingebracht in de C.V. De financiële verplichtingen, winst, verlies en risico’s die ROM-D loopt bij 

de projectontwikkeling worden afgedekt door de C.V.  

In 2000 treedt het OBR toe tot C.V. en Beheer als ‘laatste nieuwe’ aandeelhouder en 

commandiet.  
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De juridische structuur van ROM-D die anno 2000 zijn definitieve vorm krijgt,blijft tot de start 

van de onderzoeksperiode (1 januari 2010)ongewijzigd. 

Afbeelding 2: Vereenvoudigde weergave van de juridische structuur ROM-D per 1 januari 2010 

Bij de oprichting van ROM-D wordt door de deelnemende partijen een rendementsregeling 

afgesproken. Onder voorbehoud van voldoende winstgevendheid van de projecten en 

voldoende eigen vermogen zijn afspraken gemaakt over de uitbetaling van een 

rendementsuitkering over het gestort Commanditair kapitaal met stemrecht. Als voldoende 

rendement wordt gerealiseerd, wordt over het kapitaal met stemrecht van € 4.009.883 

maximaal 7,5 % aan de overheidsinstellingen en de OBR en 12,5 % aan BNG GO uitgekeerd. Eén 

en ander mits er voldoende eigen vermogen aanwezig blijft voor het verkrijgen van financiering 

van de ontwikkeling van de diverse projecten. Dit bedrag wordt aangeduid als 

rendementsuitkering. De rendementsuitkering wordt ingehouden indien dit nodig is voor de 

versterking van het eigen vermogen. Tot 2005 werd jaarlijks een rendementsuitkering gedaan. 

In de periode 2005 tot en met 2009 werd jaarlijks binnen ROM-D besloten om deze uitkering in 

te houden dan wel niet te doen ter versterking van het Eigen Vermogen.  

Het ingebrachte kapitaal van de Drechtstedengemeentenin ROM-D bestaat uit kapitaal met 

stemrecht, een vereveningsbijdrage en kapitaal zonder stemrecht. De Provincie en de private 

partijen hebben alleen kapitaal met stemrecht ingebracht. De regio heeft geen kapitaal 

ingebracht. 
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Bij het oprichten van ROM-D C.V. is door de Drechtstedengemeenten een eenmalige 

vereveningsbijdrage ingebracht als risicodragend kapitaal. Dit wordt aangewend als de projecten 

in ontwikkeling zich negatief ontwikkelen. Totaal is door alle Drechtstedengemeenten destijds 

gezamenlijk een vereveningsbijdrage van € 5.149.279 ingebracht. Vereveningskapitaal wordt 

niet meegewogen in de verdeling van het stemrecht in de C.V. en evenmin is hierover een 

rendementsvergoeding verschuldigd richting kapitaalverschaffers. 

Op 26 maart 2001 besluit de gemeenteraad van Dordrecht tot een extra kapitaalsdeelname in 

ROM-D C.V. van ƒ 13.585.444 (€ 6.164.806). Dit is naar aanleiding vande overname van een deel 

van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kil 3. Deze extra kapitaalstorting kent ook geen 

extra stemrecht toe aan de gemeente Dordrecht en draagt het karakter van een verevening. 

ROM-D C.V. boekt in 2010 een verlies van € 3,6 miljoen. Dit is grotendeels veroorzaakt door een 

afwaardering van € 4,8 miljoen ten aanzien van het project Noordoevers Transformatiezone.De 

rendementsuitkering wordt ingehouden ter versterking van het eigen vermogen. 

In 2011 wijzigt de structuur van ROM-D niet. ROM-D C.V. boekt een verlies van € 1,9 miljoen.In 

2011 wordt het verlies grotendeels veroorzaakt door een afwaardering van de waarde van de 

gronden van Kil 3 door verslechtering van de marktomstandigheden (afname winstreserve Kil 3) 

en er is zelfs een kleine boekhoudkundige winst op Noordoevers. Net zoals in 2010 wordt de 

rendementsuitkering ingehouden. 

Op 30 januari 2012 wordt ROM-D Capital opgericht door ROM-D Holding. ROM-D Capital is de 

investeringsmaatschappij van de Drechtstedengemeenten en de Provincie. Doel van ROM-D 

Capital is nieuwe projecten van ROM-D te financieren. Met de oprichting van ROM-D Capital 

wordt een Investment Committee opgericht van onafhankelijke deskundigen, die moet 

beoordelen of nieuwe projecteninvesteringswaardig zijn.  

 

Afbeelding 3: Vereenvoudigde weergave van de juridische structuur ROM-D 31 december 2012 (Bron: Jaarrekening 2012) 
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Uit de jaarrekening 2012 blijkt dat ROM-D C.V. in boekjaar 2012 een verlies heeft geboekt van € 

2,3 miljoen. Door de verliezen van de afgelopen boekjaren loopt het eigen vermogen steeds 

verder terug.In 2012 wordt het verlies hoofdzakelijk veroorzaakt door verdere afwaardering van 

de gronden van Kil 3, het uitblijven van grondopbrengsten en hetmaken van plankosten voor Kil 

3 en Genie en Citadelterrein.  

Op 20 december 2012 heeft de Vergadering van Vennoten besloten tot herfinanciering van 

ROM-D C.V. via ROM-D Capital door het terugnemen van € 10,7 miljoen uit ROM-D C.V. (zijnde 

de voormalige Vereveningsbijdragen en het ingebrachte kapitaal van Dordrecht) en vervolgens 

de inbreng van dit bedrag door ROM-D Capital als eigen vermogen in de ROM-D zonder 

stemrecht en zonder rendement. Daarnaast wordt circa € 540.000 ten laste gebracht van het 

ingebrachte kapitaal van ROM-D Capital.  

Op 13 december 2012 besluiten deaandeelhouders en vennoten in een gezamenlijke 

vergadering om het project Noordoevers deelgebied Transformatiezone (inclusief deelgebied 

Galgeplaat) per 1 april 2012 uit ROM-D C.V. te halen en deze door de 6 Drechtstedengemeenten 

verder te laten ontwikkelen. Het deelgebied Genie- en Citadelterrein blijft binnen ROM-D C.V. 

en wordt door ROM-D ontwikkeld. De uitname van de Transformatiezone wordt grotendeels 

gefinancierd door de reeds gevormde verliesvoorziening. 

Op 13 december 2012 wordt in de bovengenoemdegemeenschappelijke vergadering besloten 

de rendementsuitkering voor 2012 en 2013 op 0% te zetten. 

Eind december 2012 besluit de Provincie om € 10 miljoen aan kapitaal in de vorm van aandelen 

in ROM-D Capital in te brengen. Dit kapitaal is expliciet bedoeld voor nieuwe projecten en mag 

niet worden gebruikt om het verlies van Noordoevers af te dekken.  

Op 15 juli 2013 wordt ROM-D C.V. gesplitst in ROM-D C.V. Kil 3 en ROM-D C.V. Projecten. Aan 

C.V. Kil 3 nemen naast de Drechtstedengemeenten en de Provincie, ook BNG GO en het OBR 

deel. In C.V. Kil 3 zit uitsluitend het winstgevend project Kil 3. In C.V. Projecten nemen alleen de 

Provincie en de Drechtstedengemeenten deel. Dit betekent dat alle projecten, behoudens Kil 3, 

binnen ROM-D vanaf dat moment met publiek geld worden gefinancierd. BNG Bank financiert 

uitsluitend C.V. Kil 3. Het eerder door de gemeente Dordrecht in 2001 gestorte kapitaal zonder 

rendement van € 6,1 miljoen in ROM-D C.V. wordt omgezet in € 6,1 miljoen aan aandelen in 

ROM-D Capital. De overige Drechtstedengemeenten zijn via ROM-D Holding aandeelhouder van 

ROM-D Capital. 

ROM-D Capital en ROM-D Holding richten gezamenlijk als aandeelhouder ROM-D Capital Beheer 

B.V. De uitvoeringsorganisatie van ROM-D Capital en C.V. Projecten. Ook ROM-D Capital Beheer 

kent een RvC. In de praktijk is dit dezelfde RvC als die van Beheer. 
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De juridische structuur van ROM-D komt er vervolgens als volgt uit te zien: 

 

 

Afbeelding 4: Vereenvoudigde weergave van de juridische structuur ROM-D vanaf 15 juli 2013. Een volledige weergave van de 

juridische structuur is opgenomen in bijlage(Bron: ROM-D) 

 

Provincie Zuid-Holland 

De Provincie vervult bij het project Noordoevers de rol van aandeelhouder en vennoot. De 

Provincie levert één commissarisende 6 Drechtstedengemeenten in totaal twee commissarissen 

aan de RvC van ROM-D. Ook is de Provincie samen met de 6 Drechtstedengemeenten 

aandeelhouder van de Holding. Vanuit die rol benoemt zij samen met de 6 

Samenvatting en conclusies: 

� De GRD heeft binnen de juridische structuur van ROM-D formeel géén rol.  

� De GRD neemt niet (financieel) deel aan ROM-D.  

� De GRD is formeel geen aandeelhouder, geen commandiet, geen 

commissaris, geen directielid en geen investment committeelid van ROM-D. 

� De GRD kan dus alleen namensen op verzoek van één van de deelnemende 

partijen optreden binnen ROM-D. 
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Drechtstedengemeenten de voorzitter van de RvC. Daarnaast speelt de Provincie bij het project 

Noordoevers de rol van subsidieverstrekker en investeerder.  

GRD 

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) werken de zes 

Drechtstedengemeenten samen.ROM-D maakt géén onderdeel uit van de organisatie GRD. 

Zowel het regiobestuur als de Drechtstedengemeenten zijn ontevreden over het functioneren 

van ROM-D. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar§ 2.3.2 onder het kopje GRD.Om 

deze reden stelt de Drechtraad op 14 oktober 2009 de Beslisnotitie ROM-D (versie 2 d.d. 3 juli 

2009) vast. 

Op hoofdlijnen wordt ten aanzien van ROM-D tot de volgende wijzigingen besloten: 

• DSB wordt aangesteld als enig opdrachtgever/regisseur van de ROM-D.  

• Het aandeelhouderschap van de Drechtstedengemeenten wordt via een volmacht 

gecentraliseerd bij DSB. 

• De organisatie en juridische structuur van ROM-D wordt gewijzigd.  

• 58 projecten worden via een vastgestelde procedure via besluitvorming van de 

Drechtstedengemeenten en de Drechtraad over gedragen aan ROM-D.  

Voor de uitvoering van de gemaakte afspraken ten aanzien van ROM-D wordt verwezen naar § 

2.3.2. Voor gemaakte afspraken ten aanzien van het project Noordoevers naar § 2.3.3. 

 

OBR 

Het OBR vervult als aandeelhouder en vennoot een rol binnen ROM-D. Ook mogen zij één van 

de commissarissen leveren aan de RvC. Het OBR wordt in dit onderzoek en door partijen gezien 

als een private partij, hoewel de gemeente Rotterdam 100% eigenaar is van deze onderneming. 

OPP (BNG GO) 

BNG GO vervult als aandeelhouder en vennoot een rol binnen ROM-D. Ook mogen zij één van de 

commissarissen leveren aan de RvC. BNG GO is een private partij die gespecialiseerd is in 

gebiedsontwikkelingen. BNG GO is een dochteronderneming van BNG Bank. 

BNG Bank 

BNG Bank is de verstrekker van de financiering (leningen) ten behoeve van de bedrijfsvoering 

van ROM-D aan de C.V. 

Drechtstedengemeenten 

Samenvatting en conclusies: 

Vanaf start van de onderzoeksperiode 1 januari 2010 zou DSB de volgende rollen ten 

aanzien van ROM-D op basis van de Beslisnotitie moeten vervullen: 

� opdrachtgever / regisseur 

� via volmachtvan de Drechtstedengemeentenals aandeelhouder 
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De Drechtstedengemeenten zijn zowel aandeelhouder als commandiet binnen ROM-D. 

Daarnaast leveren zij twee commissarissen voor de RvC. De Drechtstedengemeenten zijn samen 

met de Provincie aandeelhouder van de Holding en vanuit die rol benoemen zij de voorzitter van 

de RvC. De Drechtstedengemeenten zijn via ROM-D en via de GRD betrokken bij het project 

Noordoevers. De gemeente Dordrecht speelt een bijzondere rol als grootste investeerder in 

ROM-D en grootste gemeente binnen de Regio.  

De gemeenten Zwijndrecht en HI-Ambacht spelen een belangrijke rol omdat het project 

Noordoevers op hun grondgebied ligt. De rol die deze gemeenten spelen is vastgelegd in de 

gesloten samenwerkingsovereenkomsten tussen deze gemeenten en de ROM-D uit 6 juli 2006, 

Hierin zijn afspraken gemaakt over financiële aspecten, planinhoudelijke aangelegenheden en 

de publiekrechtelijke taken (o.a. in het kader van het bestemmingsplan) van deze gemeenten. 

De verdere uitwerking van deze overeenkomsten lag volledig bij de ROM-D, die voor eigen 

rekening en risico het project zou realiseren. 

 

2.3.2 Gemaakte afspraken ten aanzien van ROM-D 

 

Intern (binnen ROM-D) 

In de Holding is vastgelegd dat jaarlijks voor 1 junide jaarrekening wordt opgemaakt en wordt 

voorgelegd ter vaststelling aan de aandeelhouders.Op grond van bijzondere omstandigheden 

mag het bestuur na toestemming van de aandeelhouders deze termijn eenmalig met zes 

maanden verlengen. Voor Beheer en de CV gelden vergelijkbare termijnen, met als uitzondering 

dat de datum in dit geval1 juliin plaats van1 juni betreft.  

De vaststellingstermijn van de rechtspersonen van ROM-D sluit niet aan op de reguliere planning 

&control-cyclus van de gemeente. De gemeenteraden worden twee keer per jaar middels de 

Programmabegroting (4e kwartaal) en Jaarrekening (2e kwartaal) geïnformeerd. Informatie van 

deJaarrekening van ROM-D uit het 2
e
 kwartaal wordt dus pas het 4

e
 kwartaal aan de 

gemeenteradengerapporteerd. 

Ten behoeve van deze jaarrekening moeten de grondexploitaties van ROM-D worden herzien.  

Het interne toezicht op de bedrijfsvoering (o.a. op de afzonderlijke grondexploitaties en 

jaarcijfers) dient primair plaats te vinden door de RvC van ROM-D. De commandieten en de 

aandeelhouders stellen de Jaarrekening - op voordracht van de RvC - vast. 

In de beslisnotitie ROM-D versie 2 d.d. 3 juli 2009, die door de Drechtraad is vastgesteld op 14 

oktober 2009 zijn de volgende taken vastgelegd voor ROM-D:  

• ROM-D sluit per project een overdrachtsconvenant met DSB en betreffende 

gemeente over het terrein. 

• ROM-D neemt de uitvoering van het betreffende terrein ter hand. Dit betreft 

ontwikkeling, uitgifte en tijdelijk beheer. 

• ROM-D legt verantwoording af aan aandeelhouders en gemeenten 

Dit laatste punt sluit aan bij de uitkomsten van het interview met de directeur van ROM-D. 

Volgens de directeur beperkt de informatieplicht van ROM-D zich formeel tot de RvC en de 
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aandeelhouders (o.a. de gemeenten). In de vastgestelde beslisnotitie is niet expliciet 

opgenomen dat ROM-D verantwoording aflegt aan het DSB als opdrachtgever. Dit kan separaat 

geregeld zijn in het overdrachtsconvenant zoals bij het project Noordoevers het geval is.  

Uit de interviews met diverse betrokkenen van ROM-D blijkt dat er in de praktijk tussen ROM-D 

en DSB geen sprake was van een opdrachtnemers-opdrachtgevers relatie, waarmee middels 

projectopdrachten, projectfaseplannen en voortgangsrapportages op een gestandaardiseerde 

projectmatige wijze gerapporteerd wordt. 

 

Drechtstedengemeenten 

De positie van de Drechtstedengemeenten in ROM-D is die van aandeelhouder en commandiet. 

De Provincielevert één commissarisende zes Drechtstedengemeenten twee commissarissen aan 

de RvCvanROM-D.  

Projecten (grondexploitaties) die ingebracht worden door de gemeenten in ROM-D worden op 

afstand gezet van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.  

Het interne toezicht op de bedrijfsvoering (grondexploitaties) vindt primair plaats door de RvC 

van ROM-D. Zij vergaderen meerdere malen per jaar en worden door de directie bij belangrijke 

beslissingen betrokken. De RvC heeft hierdoor inzicht in de bedrijfsvoering en stand van zaken 

van de projecten (grondexploitaties). Het externe toezicht vindt plaats door de accountant. Deze 

toetst of de Jaarrekening een getrouw beeld geeft van de omvang en samenstelling van het 

vermogen en geeft een oordeel over de continuïteit van de onderneming. 

De Jaarrekening wordt door de Directie opgesteld. Vervolgens wordt deze ter beoordeling 

aangeboden aan de RvC en de accountant. Beide beoordelen vanuit hun rol de Jaarrekening. De 

RvC en de accountant behoren daarbij de inhoud van de afzonderlijke grondexploitaties te 

toetsen.  

Op voordracht van de RvC wordt de Jaarrekening - vergezeld van een (goedkeurende) 

accountantsverklaring - ter vaststelling voorgelegd aan de aandeelhouders en vennoten. De 

Samenvatting en conclusies: 

� De afgesproken jaarverslagleggingstermijn binnen ROM-D en de P&C-cyclus 

van de gemeenten sluiten niet op elkaar aan. Hierdoor worden gemeenteraden 

maanden later geïnformeerd over actuele ontwikkelingen binnen ROM-D. 

� Formeel legt de directie van ROM-D uitsluitend verantwoording af aan de 

aandeelhouders (o.a. Drechtstedengemeenten) en de RvC . In de beslisnotitie is deze 

verantwoording bekrachtigd. 

� Middels het bestuursconvenant d.d. 6 juli 2006 is tussen ROM-D en DSB een 

opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie vastgelegd. In de beslisnotitie is de relatie 

bekrachtigd.  

� In de praktijk is er geen sprake van een opdrachtgevers-

opdrachtnemersrelatie. Aan ROM-D is door DSB ook niet gevraagd om op een 

projectmatige wijze te rapporteren.  
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colleges van de verschillende deelnemende Drechtstedengemeenten toetsen in de rol van 

aandeelhouder en vennoot de jaarrekening van ROM-D. De afzonderlijke grondexploitaties zijn 

hierin opgenomen, maar worden niet afzonderlijk getoetst. Vanuit de rol van aandeelhouder, 

commandiet en RvC wordt het college van burgemeester en wethouders gevoed met informatie 

over de bedrijfsvoering. Tussen decolleges, de gemeenteraden en de vertegenwoordigende 

aandeelhouders, commissarissen en commandieten is geen afspraak gemaakt over de 

informatievoorzieningover de actuele ontwikkelingen van zowel ROM-D als de projecten van 

ROM-D. 

Tussen de directie van ROM-D en de Drechtstedengemeenten is ten aanzien van de 

informatievoorziening aan de gemeenteraden volgens de directeur van ROM-D - met 

uitzondering van de gemeente Zwijndrecht - geen afspraak gemaakt. Dit betekent dat voor de 

overige gemeenten vanaf 2003 alleen het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en 

Gemeenten (hierna: BBV) van toepassing is. In artikel 15 van het BBV (zie ook bijlage 4) is 

namelijk opgenomen dat ten aanzien van verbonden partijen - zoals ROM-D - de gemeenteraad 

in zowel de programmabegroting als jaarrekening minimaal moet worden geïnformeerd over: 

• de naam en de vestigingsplaats; 

• het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; 

• de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het 

belang dat de gemeente,respectievelijkde provincie in de verbonden partij heeft; 

• het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het 

begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 

• het resultaat van de verbonden partij. 

Daarnaast is het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 11 BBV verplicht 

om in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en 

jaarrekening de materiele risico’s van de verbonden partij in relatie tot het 

weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit tevermelden (zie ook bijlage 4). 

De meeste gemeenten -zoals bijvoorbeeld de gemeente Dordrecht -hebben aanvullend aan wet 

en regelgeving gemeentelijk beleid geformuleerd ten aanzien van de rapportage over 

verbonden partijen en risico’s.  

In dit onderzoek toetsen we de informatievoorziening aan de hand van het wettelijk kader. 

Samenvatting en conclusies: 

� ROM-D is een publiek-private samenwerking en staat dus op afstand van de 

Drechtstedengemeenten en GRD. 

� Het intern toezicht binnen ROM-D vindt gedurende de onderzoeksperiode 

plaats doorde RvC en de aandeelhouders. 

� De Drechtstedengemeenten hebben noch met hun vertegenwoordigende 

aandeelhouders, noch met de RvC en noch met hun commandieten aanvullende 

afspraken gemaakt over de informatievoorziening . 

� Het extern toezicht vindt plaats door de accountant. 

� Uitsluitend door de gemeente Zwijndrecht is met de directie van ROM-D 

een aanvullende afspraak gemaakt over de informatievoorziening van ROM-D aan 

de gemeente. 

� De gemeenteraden moeten op grond van de wet zowel in de 

Programmabegroting als Jaarrekeningjaarlijks in de paragraaf verbonden partijen en 

de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden geïnformeerd over 
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GRD 

Het DSB wordt gevormd door bestuurders van de verschillende deelnemende gemeenten. In 

praktijk functioneerde het DSB gedurende de onderzoeksperiode voornamelijk als een informeel 

overleg- en afstemmingsplatform, waarin over de stand van zaken van ROM-D en de projecten - 

waaronder Noordoevers - werd gesproken.  

Zowel de regio als de Drechtstedengemeenten zijn in 2005 ontevreden over het functioneren 

van ROM-D (Bron: beslisnotitie ROM-D versie 2 d.d. 3 juli 2009). 

In 2005 wordt in opdracht van het DSB en de Provincie het functioneren van ROM-D 

geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek dat veel doelstellingen niet waren gehaald. Doorgaan met 

de ROM-D had volgens de evaluatieslechts zin als het roer radicaal om gaat. Debet aan het niet 

behalen van de doelstellingen is een aantal weeffouten bij de start van de ROM-D. Daarnaast 

worden onder meer de volgende drie oorzaken genoemd: 

(Bron: beslisnotitie ROM-D versie 2 d.d. 3 juli 2009) 

• In de praktijk worden geen nieuwe rendabele bedrijventerreinen-projecten door de 

Drechtstedengemeenten in ROM-D ingebracht. Deze worden door de 

Drechtstedengemeenten zelf tot ontwikkeling gebracht, zodat de winst op deze 

projecten geïnvesteerd kan worden in de lokale economie.  

• Drechtstedengemeenten trachten alleen onrendabele herstructureringsprojecten 

over te dragen aan ROM-D. ROM-D kan deze echter niet overnemen en financieren 

zonder dat er ook voldoende winstgevende projecten worden overgedragen.  

• DSB is niet in de positie om ROM-D aan te sturen. In praktijk doen de 

Drechtstedengemeenten dit bij de projecten zelf. 

In de periode 2005 tot en met 2009 wordt in een interactief proces door DSB, gemeenten en de 

Provincie gewerkt aan het maken van plannen voor het oplossen van deze problemen. De 

oorzaken worden echter niet aangepakt, waardoor erontevredenheid blijft over het 

functioneren van ROM-D bij zowel de regio als bij de Drechtstedengemeenten. 

Het DSB kiest op basis van deze plannen voor een nieuwe koers waarmee een nieuwe ROM-D 

wordt gestart. Dezenieuwe koers wordt vastgelegd in drie documenten: de Beslisnotitie ROM-D 

(versie 2 d.d. 3 juli 2009), de Businesscase ROM-D en het Bedrijfsplan ROM-D.  

Op 14 oktober 2009 wordt in de Drechtraad de Beslisnotitie (versie 2 d.d. 3 juli 2009) 

vastgesteld, beide andere documenten worden ter kennisgeving aangenomen. 

Op hoofdlijnen wordt ten aanzien van ROM-D tot de volgende wijzigingen besloten: 

• DSB wordt aangesteld als enig opdrachtgever/regisseur van de ROM-D. Dit 

opdrachtgeverschap valt uiteen in een beleidskaderstellende taak, opdrachtgeverstaak 

en eigenaarstaak. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is de GRD 

verantwoordelijk voor het opstellen van het regionaal economisch beleid. Dit bestaat 

onder meer uit het opstellen van een regionale bedrijventerreinenvisie en een regionaal 

uitvoeringsprogramma voor(het herstructureren van) bedrijventerreinen. Tevens is de 

regio verantwoordelijk voorhet regionaal woningbouwbeleid, bestaande uit het 

opstellen van een regionale woningvisie en een regionaal woningbouwprogramma. 

Aangezien beide programmatypen opgenomen zijn in het project Noordoevers vormt 
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het beleid van de regio op deze punten het regionale kader. In de taak van 

opdrachtgever stemt DSB de beleidsstrategie af met de verbonden partij ROM-D. De 

focus bij de aansturing ligt dan op het behalen van de maatschappelijke doelstellingen 

en de gerealiseerde output. In de eigenaarstaak betreft het de beheersmatige 

aansturing van ROM-D in de aandeelhoudersvergadering. De focus ligt dan voornamelijk 

op bedrijfsvoering, financiën en continuïteit. 

• Het aandeelhoudersschap van de Drechtstedengemeenten wordt via een volmacht 

gecentraliseerd bij DSB. 

• De organisatie en juridische structuur van ROM-D wordt gewijzigd. Taken en 

bevoegdheden worden gescheiden. De huidige RvC wordt vervangen door 

onafhankelijke commissarissen. Het publiek investeringsfonds ROM-D Capital wordt 

opgericht. Per project wordt een aparte C.V. opgericht. 

• 58 projecten worden via een vastgestelde procedure via besluitvorming van de 

Drechtstedengemeenten en de Drechtraad over gedragen aan ROM-D.  

De GRD vervult gedurende de onderzoeksperiode ten aanzien van ROM-D slechts een beperkte 

rol. Op 12 januari 2012 constateert het DSB in het kader van het sturingsmodel dat de kaders 

van de beslisnotitie op zich goed zijn. Echter, implementatie van de beslisnotitie heeft 12 januari 

2012 niet in voldoende mate plaatsgevonden. Dit geldt voor alle spelers in het proces: GRD, 

gemeenten en ROM-D. Op 12 januari 2012 krijgt de regiosecretaris van DSB de opdracht om te 

zorgen dat de beslisnotitie alsnog door DSB, Drechtstedengemeenten en ROM-D wordt 

uitgevoerd.  

Uit de interviewgesprekken blijkt dat het DSB tot op heden ten aanzien van de 

opdrachtgeversrol uitsluitend het beleidskaderstellende deel (m.n. ten aanzien van de regionale 

woningbouw- en bedrijventerreinenprogrammering) invult. Op 12 januari 2012 concludeert DSB 

in het kader van het sturingsmodel dat DSB een onvoldoende sturende positie heeft.Dit wordt 

volgens DSB onder meer veroorzaakt door het ontbreken van (middelen voor) ambtelijke regie 

en ondersteuning bij de GRD. Met het vaststellen van de Beslisnotitie ontstond een nieuwe taak 

voor Bureau Drechtsteden binnen de GRD. Het Bureau is hierin onvoldoende gefaciliteerd met 

menskracht en middelen. Hierdoor was er onvoldoende capaciteit voor de implementatie van 

spelregels, regie op de processen, regie op de ROM-D en ondersteuning van het bestuur. Uit de 

interviewgesprekken blijkt dat bovenstaande reden ook anno 2014 één van de verklaringen is 

voor het feit dat DSB deze sturende rol beperkt invult. Daarnaast is een verklaring 

datgemeenten en bestuur ook anno 2014 een andere kijk hebben op deze aansturing; namelijk 

dat deze zich moet beperken tot de regionale beleidsvorming.  

Formeel gezien heeft DSB binnen ROM-D geen rol, omdat ze zelf geen aandeelhouder, 

commandiet of commissaris van ROM-D is.  

Vanaf 13 maart 2012 sluiten de Drechtstedengemeenten met het DSB van de GRD een Volmacht 

Aandeelhoudersovereenkomst. In deze overeenkomst wordt afgesproken dat het DSB bij de 

afgifte van een volmacht door een of meer Drechtstedengemeentennamens deze gemeente(n) 

in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders mag optreden. Het DSB zal in deze 

vergadering bij het uitoefenen van het stemrecht handelen conform het door de gemeenten 

(eventueel in de Drechtraad) vastgestelde beleid. De volmacht dient elke 
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aandeelhoudersvergadering opnieuw door de afzonderlijke Drechtstedengemeenten te worden 

afgegeven. Een dergelijke volmachtsovereenkomst hebben de Drechtstedengemeenten niet 

voor de vergaderingen van de RvC en van de commandieten afgegeven. In de praktijk wordt het 

aandeelhouderschap vanaf 13 maart 2012niet gecentraliseerd bij DSB. Gedurende de 

onderzoeksperiode geven niet alle gemeenten bij elke aandeelhoudersvergadering een 

volmacht aan DSB af. 

Op 30 januari 2012 wordt ROM-D Capital opgericht. Afwijkend aan de beslisnotitie wordt op 

uitdrukkelijk verzoek van de Provincie geennieuwe C.V. per project opgericht, maar wordt op 15 

juli 2013 de huidige C.V. gesplitst in C.V. Kil 3 en C.V. Projecten. Ook wordt afwijkend aan de 

beslisnotitie de publieke beheersmaatschappij ROM-D Capital Beheer B.V. opgericht. De 

oprichting hiervan was in de beslisnotitie niet voorzien. 

Op 13 december 2012 wordt in de aandeelhoudersvergadering van ROM-D een onafhankelijk 

voorzitter van de RvC en een onafhankelijke commissaris benoemd. Begin 2013 worden ook de 

andere onafhankelijke commissarissen benoemd. 

Van de 58 projecten is gedurende de onderzoeksperiode slechts 1 project - ’t Plaatje (begin 

2013) - toegevoegd aan de projectenportefeuille van ROM-D. 

In de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden d.d. 15 januari 2013, versie 8.0 is opgenomen 

dat de GRD verantwoordelijk is voor de uitvoering van : 

Het coördineren van en uitvoering geven aan de aansturing van ROM-D door: 

• invulling te geven aan het opdrachtgeverschap op regionaal niveau. 

• op basis van een daartoe verstrekte volmacht invulling te geven aan de 

beheersmatige aansturing in de aandeelhoudersvergadering. 

Anno juni 2014 kan worden vastgesteld dat de beslisnotitie ook na 12 januari 2012 slechts 

gedeeltelijk door de GRD, Drechtstedengemeenten en ROM-D is geïmplementeerd (zie ook 

onderstaande kader).  

Ten aanzien van de informatievoorziening van ROM-D aan het DSBen de Drechtraad over de 

stand van zaken van ROM-D is gedurende de onderzoeksperiode geen algemene afspraak 

Samenvatting en conclusies: 

Ten aanzien van door de Drechtraad in 2009 vastgestelde Beslisnotitie kan worden 

vastgesteld dat de implementatie ervan op de volgende punten afwijkt: 

� De opdrachtgevers/regisseursrol van DSB heeft uitsluitend voor wat 

betreft de regionale bedrijventerreinen- en woningbouwprogrammering vorm 

gekregen. 

� Vanaf 2012 kan DSB middels een volmacht namens de 

Drechtstedengemeenten optreden in de aandeelhoudersvergadering van ROM-D. 

Niet alle Drechtstedengemeenten geven altijd een volmacht af. 

� Vanaf 2013 zijn alle commissarissen van de RvC onafhankelijk. 

� De wijziging van de juridische structuur heeft pas vanaf 2012 vorm 

gekregen met de oprichting van ROM-D Capital B.V.  

� In 2013 met de C.V. splitsing en de oprichting van ROM-D Capital Beheer 

B.V. was deze structuur volledig. Deze structuur wijkt echter af van de 

Beslisnotitie. 

� Van de 58 projecten die overgedragen zouden worden aan ROM-D, is 
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gemaakt. 

2.3.3 Gemaakte afspraken en feitenrelaas ten aanzien van project Noordoevers 
 

Omstreeks 2000 tot en met 6 juli 2006 

Omstreeks 2000 start de planvorming van het project Noordoeversdoor de gemeenten HI-

Ambacht en Zwijndrecht. Ook de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat worden bij deze 

ontwikkeling betrokken. In september 2001 besluiten beide gemeenten - met instemming van 

de Provincie en Rijkswaterstaat - ROM-D in te schakelen bij de ontwikkeling van het project 

Noordoevers. In 2004 wordt in het kader van het Drechtstedenproject door het DSB besloten 

dat het project Noordoevers -vanwege haar regionaal overstijgend karakter - regionale 

aansturing behoeft. Op 8 december 2005 besluit DSB dat de aansturing van het project 

Noordoevers nadrukkelijker door DSB moet plaatsvinden. 
 

6 juli 2006  

Op 6 juli 2006 wordt een Bestuursconvenant gesloten tussenRijkswaterstaat, DSB, de gemeente 

Zwijndrecht en HI-Ambacht. In het Bestuursconvenant ontbreekt ROM-D als ondertekende 

partij, terwijl een deel van de afspraken uit het convenant betrekking hebben op ROM-D. 

Daarnaast sluiten gemeenten Zwijndrecht en HI-Ambachtop 6 juli 2006 afzonderlijk een 

Samenwerkingsovereenkomst met ROM-D.Een deel van de afspraken uit het convenant worden 

in deze overeenkomsten overgenomen. Met behulp het bestuursconvenant en de twee 

samenwerkingsovereenkomsten wordt de organisatiestructuur voor het project Noordoevers 

geformaliseerd.  

De gemeenten HI-Ambacht en Zwijndrecht brengen middels het convenant de beleidsmatige (of 

aansturende) regie van het project bij het DSB onder.  

Met het convenant worden geen wettelijke bevoegdheden overgedragen. De publiekrechtelijke 

besluitvorming (in het kader van o.a. de benodigde bestemmingsplanherziening) blijft onder 

verantwoording van de gemeenten HI-Ambacht en Zwijndrecht.  

 

Middels het bestuurlijk convenant en de twee gesloten samenwerkingsovereenkomsten is de 

uitvoering van het project Noordoevers (voor de deelgebieden Transformatiezone, Genie- en 

Citadelterrein en Galgeplaat) door de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido Ambacht bij ROM-

D neergelegd, die het project voor eigen rekening en risico zal ontwikkelen. In de 

samenwerkingsovereenkomsten worden de taken van ROM-D ten aanzien van Noordoevers 

nader beschreven. 

 

Om deze verschillende regietaken af te stemmen wordt het het Bestuurlijk Overleg Noordoevers 

(hierna: BON) opgericht.In dit BON participeren (bestuurlijke) vertegenwoordigers van: 

• Het DSB; 

• Gemeente HI-Ambacht; 

• Gemeente Zwijndrecht; 

• Rijkswaterstaat; 

• Provincie Zuid- Holland; 

• ROM-D. 
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Afbeelding 5: Organisatiestructuur Project Noordoevers op basis van gesloten Samenwerkingsovereenkomsten en Convenant d.d. 6 

juli 2006  

 

In het convenant en de twee overeenkomsten wordt niet vastgelegd hoe vaak het BON 

plaatsvindt en wat de inhoud van de overleggen binnen het BON is. Uit de interviews is gebleken 

dat hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt. Uit de stukken die wij van het BON hebben 

ontvangen blijkt dat de deelnemers enkele keren per jaar samenkomen. Gedurende de periode 

van het BON was het gebruik dat ROM-D ten behoeve van het BON een voortgangsrapportage 

opstelt.  

 

Ook wordt in het convenant vastgelegd dat ROM-D als uitvoerder en ontwikkelaar 

verantwoording aflegt aan het DSB. In het convenant wordt niet vastgelegd waar deze 

verantwoording uit bestaat. Uit de interviewgesprekken is gebleken dat hierover geen nadere 

afspraken zijn gemaakt. Ook is hieruit gebleken dat verschillende betrokkenen een andere 

perceptie hebben van deze verantwoording. Binnen het DSB is de perceptie dat deze 

verantwoording niet verder strekt dan de bedrijventerreinen- en woningbouwprogrammering, 

hetgeen is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Veel andere betrokkenen zien deze 

verantwoording echter ruimer, namelijk dat DSB ROM-D als opdrachtgever op basis van de 

beslisnotitie aanstuurt, deze controleert en toezicht houdt. 

 

In het Bestuursconvenant worden ook geen nadere afspraken gemaakt over de 

informatievoorziening van het project Noordoevers aan de Drechtraad en aan de andere vier 

Drechtstedengemeenten. 

 

De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Alblasserdam en Sliedrecht zijn vanaf 2001 indirect en 

financieel betrokken bij de ontwikkeling van het project Noordoevers. Indirect zijn ze betrokken 
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via het DSB en de ROM-D. Omdat ze aandeelhouder en commandiet zijn van ROM-D zijn deze 

gemeenten ook financieel betrokken bij deze ontwikkeling. 

 

2009 

In 2009 wordt door ROM-D besloten om de grondexploitatie voor Noordoevers administratief te 

splitsen in de deelgebieden Genie- en Citadelterrein en Transformatiezone. De reden hiervan 

was onder andere dat hiermee werd voorkomen dat een verkregen provinciale subsidie voor de 

Transformatiezone oneigenlijk werd gebruikt voor hetGenie- en Citadelterrein. Daarnaast 

bevond het Genie- en Citadelterrein zich in een andere planontwikkelingsfase, namelijk de 

uitvoeringsfase. De Transformatiezone bevond zich echter in de planvoorbereidingsfase. Als 

gevolg van de administratieve splitsing worden beide deelgebieden vanaf 2009 in de 

jaarverslagen separaat verantwoord. 

 

In februari 2009 wordt de grondexploitatie van het project Noordoevers deelgebied 

Transformatiezone (inclusief deelgebied Galgeplaat) opgesteld met een positief resultaat van  

€ 0,5 miljoen. Ook heeft Deloitte Real Estate (hierna: Deloitte) een kwalitatieve risicoanalyse 

uitgevoerd op de grondexploitatie Noordoevers. De aanleiding voor dit onderzoek wasom de 

effecten van de komst van een containerterminal in Alblasserdam op de opgenomen 

grondprijzen op de grondexploitatie in beeld te brengen. 

 

Ook wordt in februari 2009 de bestaande directeur van ROM-D vervangen door een nieuwe 

directeur ‘uit de markt’. De nieuwe directeur van ROM-D wordt op advies van de RvC onder 

meer aangesteld om ervoor te zorgen dat ROM-D tot een bedrijfsmatige transparante 

marktgerichte organisatie transformeert.  

 

Op 11 maart 2009 wordt in de RvC van ROM-D de grondexploitatie besproken. Op basis van de 

kwalitatieve risicoanalyse van Deloitte wordt geconcludeerd dat er grote risico’s bij de 

ontwikkeling van de Transformatiezone bestaan, zoals te lage saneringskosten, te lage 

grondprijzen waarin beter inzicht is vereist. De RvC onthoudt daarom goedkeuring aan de 

vaststelling van de grondexploitatie. De RvC verzoekt de directie om de in 2009 uitgevoerde 

kwalitatieve risicoanalyse te kwantificeren. Hiertoe krijgt Deloitte vervolgens opdracht. 

 

Samenvatting en conclusies: 

� In het gesloten Bestuursconvenant ontbreekt ROM-D als ondertekende partij, 

terwijl een deel van de afspraken betrekking hebben op ROM-D. 

� In het BON worden door partijen verschillende regietaken binnen het project 

Noordoevers met elkaar afgestemd. 

� Ten aanzien van de inhoud en frequentie van het BON en daarbij behorende 

informatievoorziening zijn geen afspraken gemaakt.  

� Tussen partijen en betrokkenen binnen DSB bestaat een verschillende 

perceptie van de opdrachtgeversrol van DSB.  
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Op 9 juli 2009 wordt in de RvC de uitkomsten van de kwalitatieve risicoanalyse besproken. 

Uitkomst van de risicoanalyse is dat het resultaat van de grondexploitatie bij het optreden van 

één of meer risico’s van een positief resultaat van€ 0,5 miljoen NCW kan verslechteren tot 

maximaal een negatief resultaat van € 34 miljoen NCW. Bij de komst van de containerterminal 

kan dit resultaat bij het optreden van alle risico’s zelfs verslechteren tot een negatief resultaat 

van € 49 miljoen. De RvC concludeert dat op basis van deze risicoanalyse in ieder geval rekening 

moet worden gehouden met een negatief resultaat voor het project Noordoevers van tussen 

de€ 10 en€ 20 miljoen. 

 

In juli 2009 wordt tijdens de aandeelhoudersvergaderingde uitkomst van deze risicoanalyse 

besproken met de aandeelhouders. Bij de stukken van deze vergadering is een 

managementrapportage van het eerste half jaar gevoegd waarin deze risicoanalyse is 

opgenomen. Zowel de RvC als de aandeelhouders vragen om nader onderzoek en meer 

informatie. 

 

BNG Bank besluit in oktober 2009 tot inperken van het financieringsarrangement van ROM-D 

van € 21 miljoen naar € 10 miljoen. Hoofdreden hiervan is de crisis in Nederland. Het algemeen 

beleid van BNG Bank is op dat moment om zich terug te trekken uit de financiering van 

projectontwikkeling bij publiek-private samenwerkingen, zoals ROM-D. Door de crisis nemen de 

financiële risico’s bij financiering van projecten aanzienlijk toe. Met inperking van het 

financieringsarrangement reduceert de bank haar risico. BNG Bank wenst uitsluitend nog maar 

het gezonde winstgevende project Kil 3 te financieren.  

 

Op 30 november 2009 wordt door de RvC de Notitie Noordoevers d.d. 25 november 2009 

besproken. Op basis van deze notitie concludeert de RvC dat “een financieel haalbaar plan {voor 

de Transformatiezone} binnen de in het bestemmingsplan vastgestelde contouren van de 

woongebieden niet mogelijk is.” “De onvermijdbare kosten (verwerving, minimaal noodzakelijke 

sanering) zullen altijd leiden tot een negatief saldo.” “Het programma, de gehanteerde 

prijsniveaus en afzetsnelheid zijn niet realistisch.” 

 

In opdracht van de nieuwe directeur wordt de bestaande projectenportefeuille van ROM-D 

grondig doorgelicht. Uit deze doorlichting blijkt dat de projectenportefeuille feitelijk bestaat uit 

twee grote projecten; namelijk:  

• Kil 3 met een op dat moment verwacht stabiel positief resultaat van € 10 tot € 15 

miljoen NCW 

• Noordoevers Transformatiezone heeft geen positief resultaat van € 0,5 miljoen 

maar een negatief resultaat van € 49 miljoen NCW. 

 

De directeur besluit in samenspraak met de RvC te onderzoeken of het mogelijk is om door 

middel van optimalisatie en wijziging van het plan Noordoevers het negatieve resultaat te 

verlagen.  

 

Het wordt uit de onderzochte stukken niet duidelijk of de uitkomsten van de doorlichting van de 

projecten van ROM-D reeds eind 2009 bekend zijn. Sommige geïnterviewden bevestigen dit, 

anderen dateren ditechter op begin 2010.  
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Vaststaat dat reeds in 2009 bij de aandeelhouders en de RvC van ROM-D bekend is dat de 

ontwikkeling van het project Noordoevers leidt tot grote financiële problemen. Bij hen is dan 

reeds bekend dat het project niet kan worden gerealiseerd met een positief of neutraal 

exploitatieresultaat. Het is niet duidelijk of deze informatie ook via de RvC en aandeelhouders 

aande DSB, Drechtraad, de colleges en de gemeenteradenter beschikking wordt gesteld. 

 

Zowel in de gemeente Zwijndrecht als in de gemeente HI-Ambacht maken de colleges voor de 

gemeenteraadsleden regelmatig een bestuurlijke voortgangsrapportage over het project 

Noordoevers.Bij de andere vier Drechtstedengemeenten was dit niet het geval. 

 

In de gemeente Zwijndrecht is dit gebaseerd op de gesloten samenwerkingsovereenkomst 

tussen de gemeente Zwijndrecht en ROM-D (2006).ROM-D maakt een voortgangsrapportage 

voor het college van Zwijndrecht. Het college verwerkt deze rapportage in de bestuurlijke 

voortgangsrapportage grote projecten aan de gemeenteraad van Zwijndrecht.  

In de gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente HI-Ambacht en ROM-D, is een 

vergelijkbare informatieafspraak als de gemeente Zwijndrecht niet opgenomen. Het college 

verwerkt voor de gemeenteraad informatie afkomstig van ROM-D en uit het BON in de 

voortgangsrapportage De Volgerlanden.  

 

In een van debestuurlijke voortgangsrapportages(augustus/september 2009)van de gemeente 

Zwijndrecht staat “De ROM-D heeft inmiddels gemeld dat het project in de huidige vorm een 

tekort heeft van€ 10 miljoen tot € 20 miljoen en datplanoptimalisatie nodig is. Op korte termijn 

zal hierover overleg met de ROM-D plaatsvinden.” 

In bestuurlijke voortgangsrapportages van de gemeente HI-Ambacht rond dezelfde tijdsperiode 

troffen onderzoekers deze vermelding niet aan en ook niet in andere documenten. 

Onderzoekers hebben tevens bij de vier andere Drechtstedengemeenten geen documenten 

aangetroffen die erop wijzen dat deze informatie bij de gemeenteraden bekend was. 

 

Volgens één van de raadsleden wordt een aantal leden van de Drechtraad over deze 

resultaatsverslechtering in 2010 door de directeur van ROM-D in hotel/restaurant Augustus 

geïnformeerd. Of deze bijeenkomst daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en zo ja, op welke 

datum , hebben de onderzoekers in het onderzoek niet kunnen vaststellen. 

 

Op basis van de stukken stellen onderzoekers dat de (Drecht)raadsleden -met uitzondering van 

de raadsleden van Zwijndrecht- pas eind 2010 zijn geïnformeerd. 

 

 

Samenvatting en conclusies: 

� Op basis van de onderzochte documenten wordt vastgesteld dat het 

tenminste één jaar heeft geduurd voordat de (Drecht)raadsleden – met uitzondering 

van de gemeente Zwijndrecht - schriftelijk zijn geïnformeerd over de financiële 

problemen vanROM-D ten aanzien van het project Noordoevers. 

� Reeds in juli 2009 was bij de aandeelhouders en de RvC bekend dat gezien 

de risico’s van het project Noordoevers de kans  bestond dat de grondexploitatie 

verslechterde tot maximaal € 49 miljoen NCW.  

� Reeds op 30 november 2009 concludeert de RvC van ROM-D dat een 

financieel haalbaar plan {voor de Transformatiezone} binnen de in het 

bestemmingsplan vastgestelde contouren van de woongebieden niet mogelijk is. 
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2010 

De beperking van de kredietfaciliteit leidt in 2010 tot liquiditeitsproblemen voor ROM-D.  

 

Op 26 maart 2010 geeft de Provincie Deloitte opdracht om een nulmeting voor ROM-D uit te 

voeren. De opdracht moet onder meer duidelijkheid bieden over de financiële positie en 

risicoprofiel van ROM-D, omdat de Provincie voornemens is om in het kader van het project 

Manden Maken, € 10 miljoen aan kapitaal in ROM-D te brengen.  

 

In juni 2010 heeft ROM-D reeds € 6 miljoen van de € 10 miljoen aan krediet uitgegeven. In de 

RvC van ROM-D wordt begin juli 2010 (nogmaals) geconstateerd dat het huidige plan voor 

Noordoevers deelgebied Transformatiezone niet haalbaar is. Ook wordt geconstateerd dat 

vanwege de liquiditeitsproblemen er verwervingen door de gemeenten moeten plaatsvinden. 

ROM-D heeft hier namelijk geen middelen voor. 

 

In de RvC van 8 juli 2010 wordt besloten het project Noordoevers tijdelijk stop te zetten. Op 12 

juli 2010 stuurt de directeur van ROM-D hierover een brief aan het DSB waarin hij kenbaar 

maakt dat een liquiditeitstekort voor ROM-D dreigt. Hij geeft aan dat ROM-D in overleg is met 

BNG Bank over vergroting van de kredietfaciliteit tot € 15 miljoen en dat begin september 2010 

duidelijk wordt of deze wordt verstrekt. In het geval ROM-D deze niet verkrijgt, dreigt er naar 

verwachting een dusdanig groot liquiditeitsprobleem dat in het meest ongunstige geval in 

november 2010 het faillissement van ROM-D zal moeten worden aangevraagd. De directeur 

constateert dat ROM-D financieel-economisch een gezondbedrijf is, maar dat om technische 

redenen een liquiditeitstekort dreigt. Om deze reden vraagt de directeur een 

overbruggingskrediet voor twee jaar van in totaal € 2,5 miljoen. In deze brief maakt de directeur 

ook kenbaar dat ROM-D door optimalisatie van het plan het tekort op het project Noordoevers 

deelgebied Transformatiezone heeft teruggebracht van € 49 miljoen naar € 12,5 tot € 15 

miljoen
4
. De directeur constateert dat hij het plan binnen de huidige kaders niet kan uitvoeren. 

 

Op 11 augustus 2010 stuurt de directeur van ROM-D een brief aan DSB, waarin hij aangeeft dat 

ROM-D het plan Noordoevers Transformatiezone geoptimaliseerd en gewijzigd is. Hierdoor is 

het tekort teruggebracht van € 49 miljoen naar € 22 miljoen NCW
1
. Het deelgebied Galgeplaat 

wordt hierin niet meer meegenomen, omdat het resultaat als gevolg daarvan teveel 

verslechtert. ROM-D ziet geen mogelijkheden om het tekort van het plan Noordoevers 

Transformatiezone verder terug te brengen. Op 26 augustus 2010 licht de directeur van ROM-D 

het plan mondeling toe aan DSB. Ook licht hij de liquiditeitsproblemen van ROM-D toe aan DSB. 

 

Op 22 september 2010 stuurt hij de uitgewerkte plannen voor de Transformatiezone toe aan 

o.a. DSB en de gemeenten Zwijndrecht en HI-Ambacht. In deze versie is het resultaat inmiddels 

verslechterd naar -€ 23 miljoen. Hieronder volgt een korte toelichting op deze plannen: 

 

                                                   
4
De financiële onderbouwing inclusief toelichting en plankaarten van de door de directeur van ROM-D op 12 juli 2010 

en 11 augustus 2010 geschetste planoptimalisaties ontbreken. Hierdoor kunnen onderzoekers niet het verschil in 

financieel resultaat verklaren.  
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In de nieuwe planvisie wordt het woningbouwprogramma teruggebracht van 1.300 naar circa 

570 woningen. Financieel technisch gezien gaat de nieuwe visie uit van het kasstroomprincipe. 

ROM-D wil eerst de blokken F en Hontwikkelen. In het geval dat de opbrengsten voor ROM-D 

voldoende zijn, wordt door ROM-D vervolgens aangevangen met een volgende blok. Het 

Zwijndrechtse deel omvat naast de genoemde blokken F
5
 en H, ookdeelgebied K (voormalige 

vuilstort) en deelgebied S (sportvelden). De andere delen liggen op grondgebiedvan de 

gemeente HI-Ambacht. In het plan van ROM-D wordt eerst het Zwijndrechtse deel, en later de 

delen in HI-Ambachtontwikkeld. 
 

 
Afbeelding 6: Indeling deel gebieden project Noordoevers, voorstel ROM-D d.d. 10 september 2010. 

 

Het tekort voor het Zwijndrechtse deel bedraagt - € 13,5 miljoen NCW. De directeur van ROM-D 

vraagt om het tekort van dit deel van de grondexploitatie van Noordoevers te dekken door de 

gemeente Zwijndrecht af te laten zien van haar winstaandeel (“netto opbrengstpotentie”) van  

€ 5 miljoen en een garantstelling van € 8,5 miljoen aan de Drechtsteden voor het resterende 

tekort. Het tekort van € 8,5 miljoen zou door ROM-D kunnen worden voldaan uit de 

toekomstige gereserveerde winsten uit het project Kil 3. Daarnaast vraagt ROM-D aan DSB om 

een liquiditeitsvoorziening (lening) om daarmee indien nodig de liquiditeitsproblemen te 

kunnen oplossen. De gemeente HI-Ambacht wordt verzocht om voor € 5 miljoen aan 

verwervingen te doen in het Ambachtse deel, om daarmee de planontwikkeling van dit deel 

open te kunnen houden. 

 

Op 23 september 2010 bespreekt DSB het voorstel. Deze nemen geen beslissing over de 

garantstelling, liquiditeitsvoorziening en de gewijzigde planvisie, omdat zij het verstrekken van 

een garantstelling en liquiditeitsvoorziening vinden toebehoren aan het budgetrecht van de 

afzonderlijke Drechtstedengemeenten. De besluitvorming ten aanzien van de gewijzigde 

planvisie wordt uitgesteld, omdat DSB bezig is met het woningbouwprogramma naar regionale 

vraag- en aanbodverhoudingen.  

 

Op 30 september 2010 stuurt de directeur van ROM-D een brief aan DSB, waarin staat dat hij 

genoodzaakt is tot eeninvesteringsstop in Noordoevers en dat dit een direct gevolg is van het 

uitblijven van een beslissing in het DSB. De werkzaamheden voor het project Noordoevers 

(deelgebieden Transformatiezone en Genie- en Citadelterrein) komen daardoor stil te liggen. 

                                                   
5
Blok F ligt voor ongeveer tweederde deel op het grondgebied van HI-Ambacht en voor éénderde in Zwijndrecht. 

Tussen partijen en in de documenten wordt dit blok onder het Zwijndrechtse deel geschaard. 
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Daarnaast schetst de directeur in deze brief wat de overige mogelijke negatieve gevolgen voor 

partijen zijn van het niet toekennen van de garantie en de liquiditeitsvoorziening. Dit betreft o.a. 

een definitieve stop van het project Noordoevers, de liquidatie van ROM-D, de negatieve 

gevolgen voor Volgerlanden en de grote negatieve financiële gevolgen voor Zwijndrecht. 

Daarnaast meldt de directeur dat hij een financieringsaanvraag heeft gedaan bij BNG Bank voor 

project Kil 3. Mocht deze niet toegekend worden, dan zal het faillissement van ROM-D worden 

aangevraagd. De uitkomst van deze aanvraag zal hij in oktober 2010 vernemen. 

 

Op 25 oktober 2010 bekrachtigt de RvC van ROM-D de investeringsstop in de projecten 

(waaronder Noordoevers) totdat duidelijkheid is over de besluitvorming van DSB en de 

Drechtstedengemeenten over de gevraagde garanties en andere steun maatregelen.  

 

DSB en de Provincie hebben op 23 november 2010 overleg gehad over de voorwaarden 

waaronder de Provincie bereid is € 10 miljoen aan kapitaal in ROM-D te brengen. Dit wordt 

bevestigd in een brief van 1 december 2010. In deze brief stelt Gedeputeerde Staten van de 

Provincie (hierna: GS) dat het toekennen van deze € 10 miljoen aan ROM-D uitsluitend mogelijk 

is in haar collegeperiode. Als voorwaarde stelt GS dat ROM-D levensvatbaar is en dat DSB 

uiterlijk voor 1 januari 2011 zorgt voor een krachtig signaal waaruit dit blijkt. De kapitaalinjectie 

in ROM-D zou bestaan uit een provinciale subsidie van € 10 miljoen.  

 

DSB is op korte termijn niet in staatom de reeds in augustus 2010 gevraagde garantie ad € 8,5 

miljoen te verstrekken aan ROM-D. Om deze reden doet DSB aan het college van de gemeente 

Dordrecht het verzoek om de gevraagde garantie in haar plaats te verstrekken. Op 14 december 

2010 besluit het college van deze gemeente om een garantie te verstrekken voor een nader te 

beoordelen financieringsfaciliteit, groot maximaal € 8,5 miljoen, ten behoeve het project 

Noordoevers van ROM-D. Dit onder voorwaarde van een reëel sluitende businesscase na 

planwijziging en overname pro rato van het garantierisico vóór 1 juli 2011 door regiogemeenten 

en onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen door de gemeenteraad.  

 

Op 14 december 2010 worden de uitkomsten van de door Deloitte uitgevoerde nulmeting 

bekend gemaakt aan ROM-D en de Provincie. De nulmeting is niet openbaar. In de nulmeting 

wordt vastgesteld dat ROM-D een financieel gezond bedrijf is met een dreigend 

liquiditeitsprobleem. ROM-D wordt financieel gezond ingeschat vanwege de verwachte 

opbrengsten (i.c. winst) uit Kil 3. 

 

Op 23 december 2010 verzoekt DSB de gemeente Zwijndrecht ter versterking van de positie van 

ROM-D af te zien van haar winstaandeel van € 5 miljoen in het project Noordoevers. Ook 

verzoekt zij de gemeente HI-Ambacht om binnen het projectgebied van de Transformatiezone € 

5 miljoen aan verwervingen te doen ten behoeve van ROM-D. 
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2011 

De gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht (d.d. juni 2011) als de gemeenteraad van de 

gemeente HI-Ambacht (d.d. mei 2011) stemmen met hetvoorstel van 23 december 2010 in, 

maar stellen hieraan wel voorwaarden,namelijk o.a. dat het project Noordoevers ondeelbaar is. 

Uit de onderliggende stukken maken de onderzoekers op dat met het “project Noordoevers” 

alleen het “deelgebied Transformatiezone” wordt bedoeld. 

 

In februari 2011 besluit DSB dat de GRD de verstrekte garantstelling van de gemeente Dordrecht 

zal overnemen. Dit blijkt vanwege beperkingen van het Treasury-statuut van DSB echter niet 

mogelijk en omdat het budgetrecht bij de 6 afzonderlijke gemeenteraden ligt, verzoekt DSB deze 

hen om de verstrekte garantstelling van de gemeente Dordrecht over te nemen. 

 

Op 23 februari 2011 besluit Provinciale Staten op voordracht van Gedeputeerde Staten tot een 

kapitaaldeelname van € 10 miljoen in de nog op te richten ROM-D Capital B.V. in de vorm van 

aandelen. Van een provinciale subsidie is dan geen sprake meer.  

 

Op 13 april 2011 besluiten de 6 afzonderlijke gemeenteraden de garantstelling van de gemeente 

Dordrecht over te nemen onder voorbehoud dat uit een second opinion op de grondexploitatie 

(van het deelgebied de Transformatiezone) blijkt dat deze daadwerkelijk realistisch wordt 

geacht. 

 

Op 24 juni 2011 verstrekt DSB de opdracht aan Deloitte om een second opinion uit te voeren. De 

opdracht luidt als volgt: “Voer een second opinion uit op de business case Noordoevers 

Transformatiezone.” Onderzoeksvragen zijn onder meer: 

 

a) Is de grondexploitatie van de Transformatiezone realistisch onderbouwd? 

b) Is de getroffen voorziening {door ROM-D} voor het project toereikend? 

Samenvatting en conclusies: 

� In juni 2010 komt de RvC van ROM-D tot de conclusie dat ontwikkeling van 

de Transformatiezone niet haalbaar is. 

� Vanwege liquiditeitsproblemen is vanaf juli 2010 ROM-D niet zelf in staat om 

gronden te verwerven. Problemen zijn zo acuut dat dit september 2010 leidt tot 

investeringsstop. 

� Het plan Noordoevers is door ROM-D sept 2010 geoptimaliseerd, waardoor 

het verlies afneemt naar € 23 miljoen NCW.  

� Op basis van dit plan vraagt ROM-D een garantie van € 8,5 miljoen aan GRD. 

De gemeente Zwijndrecht wordt gevraagd af te zien van haar winstaandeel van € 5 

miljoen en de gemeente HIA om € 5 miljoen verwervingen te doen. 

� De gemeente Dordrecht verstrekt de garantie onder voorwaarde dat deze 

per 1 juli 2011 wordt overgenomen door de Drechtstedengemeenten. 
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c) Welke maatregelen zijn binnen ROM-D getroffen om de risico’s van het project te 

beheersen en af te dekken? 

 

Tussen Deloitte en DSB wordt in de opdrachtverstrekking/offerte d.d. 24 juni 2011 afgesproken 

om de volgende werkzaamheden buiten de scope van de second opinion te laten vallen:  

• Berekenen van een alternatief saldo op de grondexploitatie;  

• Review op het correct doorrekenen van de input in het gehanteerde 

grondexploitatiemodel van ROM-D;  

• Voorstellen doen voor alternatieve input voor kosten- en opbrengstenramingen in 

de grondexploitatie;  

• Opstellen van alternatieve civieltechnische ramingen. 

 

In de Stuurgroep Project Noordoevers wordt het memo “Uitvoeringsvoorstel voor de second 

opinion Noordoevers Transformatiezone” d.d. 21 juli 2011 besproken. In dit memo wordt 

geconstateerd dat het begrip “second opinion” en het oordeel “daadwerkelijk realistisch” nogal 

verschillend kunnen worden geïnterpreteerd. Het memo geeft daarom een toelichting om deze 

verwarring te voorkomen. In het memo wordt vastgesteld dat alleen voor de deelgebieden F en 

H een door de RvC van ROM-D vastgestelde grondexploitatie vigeert. Voor de overige 

deelgebieden ontbreekt deze vaststelling. De berekeningen van deze deelgebieden kan het 

beste worden beschreven als “haalbaarheidsberekeningen”. Deze berekeningen zijn gemaakt 

omdat er bij de betrokken Drechtstedengemeenten behoefte bestaat aan een totaaloverzicht 

van het financiële resultaat van de grondexploitatie Noordoevers Transformatiezone. In 

dememo wordt daarom het voorstel gedaan om de “second opinion” van Deloitte te richten op 

de vastgestelde grondexploitatie voor de blokkenF en H binnen de Transformatiezone. De 

toetsing van Deloitte van de haalbaarheidsberekeningen zou moeten worden aangemerkt als 

“haalbaarheidsonderzoek”.  

 

Op 26 augustus 2011 wordt de opdracht door DSB aan Deloitte uitgebreid. DSB vraagt ook om 

de grondexploitaties van deelgebieden Genie- en Citadelterrein en Galgeplaat van het project 

Noordoevers te beoordelen. Daarnaast wordt ook een oordeel van Deloitte gevraagd op de 

grondexploitatie van het project Kil 3.  

 

Buiten het aanleveren van de vastgestelde grondexploitatie en haalbaarheidsberekeningen 

wordt ROM-D niet actief door de Stuurgroep en Deloitte bij de uitvoering van de second opinion 

betrokken. Voor de beoordeling van de grondexploitatie en haalbaarheidsberekeningen levert 

dit risico’s op. Zo ontbreekt er bijvoorbeeld een risicoanalyse bijde aangeleverde 

haalbaarheidsberekeningen van de totale grondexploitatie. Voor niet direct betrokkenen (buiten 

ROM-D) is het vrijwel onmogelijk om een volledig beeld te hebben van de risico’s van een 

project. ROM-D wordt niet gevraagd om een dergelijke risicoanalyse op te stellen. 

 

In het rapport Second opinion Noordoevers d.d. 14 september 2011 van Deloitte wordt 

geconcludeerd dat “de grondexploitatieresultaten voor de Transformatiezone in zijn geheel als 

voor delen F en H correct zijn.” In de second opinion stelt Deloitte vast dat het 

risicomanagement binnen ROM-D onvoldoende is geïmplementeerd.  
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Deloitte constateert voor de grondexploitatie Transformatiezone een aantal reële risico’s met 

een som van circa € 9 miljoen. Bij een kans van 50% is het risicoprofiel indicatief bepaald op € 

4,5 miljoen. Het is onduidelijk in de second opinion hoe Deloitte tot een kanspercentage van 

50% komt.  

 

Deloitte concludeert dat vanuit financieel perspectief gezien het doorgaan met het project 

Noordoevers gunstiger is dan beëindiging ervan. Deloitte baseert deze conclusie mede op de 

inschatting dat bij beëindiging de kans op het moeten toekennen van een juridische claim ad € 5 

miljoen groot is. 

 

 

Na aanbieding van de second opinion door Deloitte heeft de Stuurgroep aan een brede 

ambtelijke werkgroep om advies gevraagd ten aanzien van de second opinion ter voorbereiding 

van de besluitvorming van DSB. Een ambtelijke werkgroep beoordeelt vervolgens de second 

opinion in het rapport “Bevindingen Second Opinion Deloitte Noordoevers” d.d. 21 november 

2011 (hierna: Bevindingenrapport
6
).Dit rapport wordt verspreid onder DSB en decolleges.  

 

In het Bevindingenrapport worden de uitkomsten van de second opinion van Deloitte op 

hoofdlijnen onderschreven. Ten aanzien van financiën en juridische aspecten worden enkele 

nuanceringen aangebracht.  

                                                   
6
De conceptversie van het rapport van de onderzoekscommissie hebben wij gebaseerd op een bevindingenrapport 

d.d. 21 oktober 2011. In de bestuurlijke reactie op ons conceptrapport gaven de colleges aan dat het relevante 

bevindingenrapport de versie van 21 november 2011 is. Wij hebben ons rapport op dit punt aangepast. Wij lichten dit 

toe in bijlage 6b. 

Onderzoekers stellen vast dat het rapport van Deloitte geen volledige second 

opinion van de grondexploitatie van de Transformatiezone betreft. Zo ontbreekt 

bijvoorbeeld een grondgebruiksanalyse, een grondige analyse en onderbouwing 

van het gehanteerde programma en een grondige analyse van de gehanteerde 

parameters en fasering.  

Volgens Deloitte komt dit omdat de opdracht bestond uit het uitvoeren van een 

second opinion op de business case. Een business case heeft volgens Deloitte altijd 

het karakter van een haalbaarheidsanalyse. Deloitte heeft in het kader van de 

second opinion alle elementen van de grondexploitatieberekeningen bestudeerd en 

op basis van haar expertise beoordeeld. Ook heeft Deloitte de majeure risico’s 

gesignaleerd die impact hebben op de geprognosticeerde resultaten van de 

grondexploitatie. De beperking van de opdracht leidt ertoe dat deze diepgravende 

analyses van de grondexploitatie ontbreken.  

De Stuurgroep en DSBwaren zich hiervan bewust. Deloitte heeft hiervan aan de 

Stuurgroep melding gemaakt. Onder druk van de Provincie om snelde conclusies 

van het rapport te leveren, hebben de Stuurgroep en DSBervoor gekozen om deze 

diepgravende analyses achterwege te laten. 
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In het Bevindingenrapport wordt geconcludeerd dat de grondexploitatie van het deelgebied de 

Transformatiezone technisch goed is onderbouwd en niet aan een nader onderzoek dient te 

worden onderworpen. In het Bevindingenrapport ontbreekt de constatering dat de beoordeelde 

grondexploitatie voor het totale deelgebied de Transformatiezone slechts een 

haalbaarheidsberekening betreft en niet is vastgesteld door de RvC. 

 

In het Bevindingenrapport wordt geconcludeerd dat bovenop de vastgestelde risico’s door 

Deloitte het risico bestaat dat de parameters voor de opbrengstenstijging en kostenstijging als 

gevolg van de negatieve economische ontwikkeling te optimistisch zijn ingeschat. Dit extra risico 

wordt alleen al voor deelgebieden F en H ingeschat op€ 2,0 miljoen. “Alleen: dit risico wordt in 

de berekening van de grondexploitatie niet meegenomen omdat de grondexploitatie met de 

huidige parameters is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van ROM-

D”(Bevindingenrapport, p. 21). 

 

Op basis van het Bevindingenrapport wordt geconcludeerd dat er geen sluitende business case 

is voor de ontwikkeling van het deelgebied Transformatiezone binnen ROM-D. Dit betekent dat 

aan de gestelde voorwaarden voor de garantieverstrekking ad € 8,5 miljoen aan ROM-D niet 

wordt voldaan.  

 

Het Bevindingenrapport concludeert dat beëindigen van het project Noordoevers hogere kosten 

met zich meebrengt dan voortzetten. Bij stoppen zouden zich rentelasten voordoen, en er 

zouden aanzienlijke indirecte kosten voortkomen uit het stoppen van aan 

Noordoevers verbonden zaken.  Bij voortzettenzijn er aanvullende financieringsmaatregelen 

nodig, met name als deze door ROM-D wordt uitgevoerd. Het Bevindingenrapport adviseert om 

het project Noordoevers Transformatiezone gefaseerd door te ontwikkelen. 

 

Op 23 november 2011 wordt in het DSB door de Stuurgroep de uitkomsten van de second 

opinion en de bevindingen van de ambtelijke werkgroep besproken. Op basis hiervan spreekt 

DSB de voorkeur uit om het project Noordoevers Transformatiezone uit ROM-D te halen en dit 

nader uit te werken.  

 

Op 14 december 2011 wordt voor het eerst in de RvC van ROM-D gediscussieerd over de 

uitname van de Transformatiezone. 

 

DSB besluit op 22 december 2011 op basis van de uitwerking dat project Noordoevers een 

regionaal project is. Ook besluit ze te starten met het uit het ROM-D lichten van het project 

Noordoevers. Hiervoor is de Hoofdnotitie Project Noordoevers Solidariteit in de Drechtsteden 

opgesteld door DSB. Op basis van deze Hoofdnotitie wordt aan de Drechtstedengemeenten 

voorgesteld in te stemmen met de beslissing tot uitname van het project Noordoevers 

Transformatiezone en de overige aandeelhouders hiervan op de hoogte te stellen. 

 

Samenvatting en conclusies: 

� De Drechtstedengemeenten zijn bereid de garantie over te nemen onder de 

voorwaarden dat het project de Transformatiezone ondeelbaar is en het project 

economisch uitvoerbaar is. 

� DSB besluit in februari 2011 om een second opinion uit te voeren. Voor de 

Transformatiezone is alleen een financiële haalbaarheidsberekening beschikbaar met 

een resultaat van -€ 15,5 miljoen. 

� Op basis van de second opinion en het Bevingenrapport besluit DSB 22 dec 

2011 de Drechtstedengemeenten voor te stellen om de Transformatiezone uit ROM-D 

te nemen. 
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2012 

Op 12 januari 2012 stelt het DSB - na raadpleging van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Dordrecht
7
 - aan de Drechtstedengemeenten voor om op basis 

van de second opinion van Deloitte en de Hoofdnotitie Project Noordoevers Solidariteit in de 

Drechtsteden het project Noordoevers deelgebied Transformatiezone uit ROM-D te halen. 

Hiermee wordtgezorgd voor een verbetering van de financiele positie van ROM-D, waardoor 

deze levensvatbaar is. De zes Drechtstedengemeenten wordendaarbij eigenaar van de gronden 

die binnen de Transformatiezone in eigendom waren van ROM-D.De Drechtstedengemeenten 

dragen volledig de financiele risico’s van de ontwikkeling van de Transformatiezone. De 

uitvoering van het project Transformatiezone wordt daarbij overgedragen aan de zes 

Drechtstedengemeenten. De aansturing zou vanuit DSB plaatsvinden.  

 

Deze Hoofdnotitie wordt op 12 januari 2012 door DSB aan de Drechtraad en de gemeenteraden 

van de Drechtsteden gestuurd. Bij deze Hoofdnotitie zijn drie bijlagen gevoegd. Bijlage 1 betreft 

een managementsamenvatting van de second opinion van Deloitte. Het volledige rapport van 

Deloitte wordt ter inzage gelegd. Het Bevindingenrapport d.d. 21 november 2011 van de 

ambtelijke werkgroep ontbreekt echter bij deze Hoofdnotitie. 

 

In de managementsamenvatting d.d. 12 januari 2012 wordt er melding van gemaakt dat alleen 

de grondexploitatie voor deelgebied F en H is vastgesteld door de RvC. Er wordt geen melding 

gemaakt dat de grondexploitatie voor de andere deelgebieden een haalbaarheidsberekening 

betreft. In de Managementsamenvatting wordt gesteld dat Deloitte stelt dat de 

grondexploitaties voldoende zijn onderbouwd. Er zijn wel een aantal reele risico’s 

geconstateerd, maar dat vormt onvoldoende aanleiding om het projectresultaat te wijzigen. 

Daarnaast wordt hierin ondermeer opgenomen dat het risicomanagement onvoldoende 

gestructureerd plaatsvindt.  

 

In de Hoofdnotitie wordt het verlies conform de door Deloitte geschatte 

haalbaarheidsberekening geschat op € 15,5 miljoen. Daarvan blijft € 8,5 miljoen verlies binnen 

ROM-D in de vorm van een voorziening en moet dus € 7 miljoen onder de gemeente worden 

verdeeld. Daarnaast worden de aankoopkosten van de Transformatiezone geschat op € 1,0 

miljoen. Het risicoprofiel wordt conform de second opinion van Deloitte geschat op € 4,5 

miljoen. Hierbij wordt geen melding gemaakt dat in het Bevindingenrapport van de ambtelijke 

werkgroep de risico’s als gevolg van de economische recessie hoger worden ingeschat dan in de 

second opinion van Deloitte is opgenomen.  

 

De nog te maken kosten voor de Drechtstedengemeenten wordt dus op € 12,5 miljoen geschat. 

Beëindiging van het project zal volgens de Hoofdnotitie voor de zes Drechtstedengemeenten, 

nog tenminste € 14,7 miljoen kosten. 

 

                                                   
7
De reden dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht vooraf wordt geraadpleegd, 

is omdat DSB betoogt dat de gemeente Dordrecht als grootste gemeente financieel en economisch eigenaar wordt 

van de Transformatiezone en de projectorganisatie van de Transformatiezone namens de zes 

Drechtstedengemeenten verzorgd. 
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DSB besluit op 11 januari 2012 tot het inzetten van de vrijvallende gelden uit de voorziening 

Landsbanki van circa € 1,3 miljoen, om de financiële problematiek rondom het project 

Noordoevers te helpen oplossen. De Drechtraad wordt hierover geïnformeerd via een 

raadsinformatiebrief van 13 februari 2012. Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2012 door de 

Drechtraad wordt hiervoor de reserve Noordoevers gevormd.  

 

Op 20 januari 2012 stuurt de RvC van ROM-D het DSB een brief met haar visie op de 

Hoofdnotitie. Een afschrift van deze brief wordt door de RvC naar de 

(Drecht)raadsledengestuurd. In deze brief wijst de RvC erop dat het voor DSB geen verrassing 

kan zijn - en dus ook in de Hoofdnotitie niet op die manier moet presenteren -dat het DSB op 

basis van de second opinion ‘moest constateren’ dat voor het project Noordoevers (bedoeld 

wordt overigens het deelgebied Transformatiezone) geen sprake was van een sluitende business 

case. Ten aanzien van de plannen voor de uitname van de Transformatiezone geeft de RvC aan 

zich hierover overvallen te voelen. Desondanks heeft de RvC een positieve grondhouding ten 

aanzien van de uitname. De RvC wijst erop dat de uitname van de Transformatiezone de ROM-D 

dichterbij haar oorspronkelijke doelstelling brengt, namelijk de (her)ontwikkeling van 

bedrijventerreinen. De RvC wijst DSB erop dat de voorgestelde financiële transactie niet is 

afgestemd met de andere aandeelhouders en het daarom ongewis is of het gepresenteerde 

resultaat in de Hoofdnotitie wordt bereikt. Ook stelt de RvC dat het onduidelijk is hoe de 

aandeelhoudersverhoudingen hierdoor wijzigen en dat het proces tot uitname zeer complex is. 

Daarbij geeft de RvC aan dat de uitname gevolgen kan hebben voor de achterblijvende 

projecten en de levensvatbaarheid van ROM-D. De RvC wijst erop dat de intentie om 

bestuurders van de GRD te benoemen als commissarissen van de RvC afwijkt van de evaluatie 

en de door de Drechtraad vastgestelde Beslisnotitie, waarin gesteld werd dat het niet hebben 

van onafhankelijke commissarissen één van de problemen van ROM-D is.  

 

Op 7 februari 2012 is de uitname van de Transformatiezone opinierend besproken met de 

Drechtraad. Op 7 maart 2012 stemt de Drechtraad in met het voorstel van DSB om de 

gemeenteraden voor te stellen het project Noordoevers uit ROM-D te halen. In februari / maart 

2012 stemmen de zes gemeenteraden hiermee in onder de voorwaarde dat de 

Transformatiezone volledig wordt ontwikkeld en dat de gehele ontwikkeling van de 

Transformatiezone een maximaal negatief financieel resultaat heeft van € 15,5 miljoen, zoals uit 

de second opinion zou blijken. Hierop besluit DSB op 30 mei 2012 tot uitname van de 

Transformatiezone.  

 

De gemeenteraad van Dordrecht besluit op 21 februari 2012 kennis te nemen van de bijzondere 

positie van Dordrecht en accepteert dat zij als juridische en economische eigenaar van de 

bezittingen en financier van het project Noordoevers zal optreden. Het risico en de kosten 

hiervoor wordt gedekt door de GRD en de zes Drechtstedengemeenten. Met DSB wordt 

afgesproken dat dat de vrijvallende Landsbanki-gelden in mindering worden gebracht op de 

bijdrage van Dordrecht.  

De gemeente Papendrecht geeft aan dat ze graag deelneemt aan de projectorganisatie. 

Hierdoor treedt de gemeente Dordrecht samen met de gemeente Papendrecht op als 

Opdrachtnemer.Gezamenlijk richten zij de projectgroep Dordrecht-Papendrecht op. Ook de 

gemeenten Zwijndrecht en HI-Ambacht zijn ambtelijk vertegenwoordigd in deze projectgroep. 

Als opdrachtgever zal DSB fungeren.  
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Op 12 april 2012 wordt door DSB besloten om het Bestuurlijk Overleg Noordoevers, zoals dat 

functioneerde op basis van het Bestuurlijk Convenant Noordoevers per direct op te heffen, en 

daarvoor een Drechtstedengemeenten-brede Stuurgroep Noordoevers Transformatiezone te 

formeren. Zowel uit de stukken als interviews blijkt dat vanaf mei 2012 de uitname van de 

Transformatiezone in de praktijk reeds had plaatsgevonden. Vanaf dat moment werkte de 

projectgroep Dordrecht-Papendrecht actief aan de Transformatiezone. Op 29 mei 2012 wordt 

de Stuurgroep Noordoevers Transformatiezone geformeerd. In deze Stuurgroep zijn alle 

Drechtstedengemeenten vertegenwoordigd. Ten opzichte van het BON ontbreken de 

Provincie,Rijkswaterstaat en ROM-D. DSB volmachtigt de Stuurgroep om namens haar het 

bestuurlijk opdrachtgeversschap te vervullen. De Stuurgroep legt verantwoording af aan het 

DSB. De ambtelijk opdrachtnemer wordt gevormd door de Projectgroep Dordrecht en 

Papendrecht. Dezedraagt zorg voor de opstelling van rapportages en de grondexploitatie(s) voor 

het project en de agendering daarvan in de relevante gremia. 

 
Afbeelding 6: Organisatiestructuur Project Noordoevers deelgebied Transformatiezone vanaf mei 2012  

 

De Stuurgroep is specifiek gericht op het deelgebied de Transformatiezone. Voor het deelgebied 

Genie- en Citadelterrein vervalt hiermee het BON, zonder dat hier een overlegstructuur voor 

terugkomt. Uit het interview met de projectleider(s) van ROM-D blijkt ook dat DSBvoor het 

Genie- en Citadelterrein DSB geen rol vervultvan opdrachtgever/regisseur.  

Op 13 september 2012 meldt de ambtelijke opdrachtgever aan de Stuurgroep voor de eerste 

maal dat de Transformatiezone niet binnen de gestelde financiële kaders (maximaal negatief 

resultaat van € 15,5 miljoen) valt te realiseren. De uitgangspunten en het 

stedenbouwkundigplan sluiten niet goed aan op de door ROM-D aangeleverde 

haalbaarheidsberekeningen. In de Stuurgroep wordt besloten om op basis van planoptimalisatie 

een nieuw plan en een nieuwe grondexploitatie te ontwikkelen. 
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Op basis van een herziening van het plan (inclusief een goed onderbouwde grondexploitatie) 

komen de Projectgroep Dordrecht-Papendrecht en de Stuurgroep op 1 november 2012 

gemeenschappelijk tot de conclusie dat het ontwikkelen van de Transformatiezone tot 

woningbouwlocatie binnen de gestelde financiële kaders niet mogelijk is. Het laatste plan geeft 

een negatief resultaat van € 25,6 miljoen NCW. 

Op 21 november 2012 wordt dit in een raadsinformatiebrief door DSB aan de Drechtraad, de 

colleges en de gemeenteraadsleden van de Drechtsteden gemeld. Ook wordt hierin gemeld dat 

de financiële afwikkeling 2
e
 kwartaal 2013 naar verwachting zal plaatsvinden. 

Op 13 december 2012 wordt in de gemeenschappelijke aandeelhouders en 

vennotenvergadering van ROM-D besloten om het project Noordoevers deelgebied 

Transformatiezone per 1 april 2012 tegen een prijs van € 1 uit ROM-D te halen. € 8,5 miljoen 

verlies van de Transformatiezone blijft in ROM-D als voorziening achter. 

 

 

 

 

 

2013 

Op 15 januari 2013 meldt het Dordtse college aan de gemeenteraad van Dordrecht dat ze op 

basis van de plankostenscan de gemaakte en nog te maken plankosten ramen op circa € 

900.000. Deze kosten zullen zij in rekening brengen bij de GRD. 

 

Tussen betrokken Drechtstedengemeenten en DSB wordt in 2013 stevig onderhandeld hoe de 

kosten en risico’s voor de uitname van het deelgebied Transformatiezone onderling verdeeld 

worden. Op 8 mei 2013 stuurt DSB een raadsinformatiebrief waarin wordt aangegeven dat 

betrokken partijen gezamenlijk overeenstemming bereikt hebben over de verdeling van de 

kosten en risico’s van de uitname. 

 

Samenvatting en conclusies: 

� Na de uitname van de Transformatiezone vervult DSB voor dit deelgebied de 

rol van opdrachtgever.  

� Voor het deelgebied Genie- en Citadelterrein dat in ROM-D blijft, vervult DSB 

in praktijk geen opdrachtgeversrol. 

� Op basis van herziening van het plan voor de Transformatiezone komen de 

Drechtstedengemeenten en DSB tot de conclusie dat het project niet economisch 

uitvoerbaar is binnen gestelde financiële kaders. 

� € 8,5 miljoen verlies van de Transformatiezone blijft als voorziening in ROM-D 

achter. 
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Afbeelding 7: Verdeling kosten en risico’s tussen Drechtstedengemeenten en GRD (Bron: Raadsinformatiebrief d.d.8 mei 2013) 

 

De geprognosticeerde boekwaarde per 1 juli 2013 van alle tussen de gemeenten te verrekenen 

kosten (waaronder plankosten en verwervingen) wordt geschat op € 10,4 miljoen. 

Het risicoprofiel is van € 4,5 miljoen (afkomstig uit second opinion) bijgesteld naar € 850.000. Dit 

komt doordat het project wordt beeindigd en daardoor alleen naar de korte-termijn-risico’s 

wordt gekeken. Ook is een juridische procedure in het kader van het niet verwerven van een 

bedrijf door de gemeente HI-Ambacht gewonnen. Het risico wordt verdeeld onder de zes 

Drechtstedengemeenten. Verrekening van de risico’s vindt plaats als deze zich daadwerkelijk 

voordoen. 

 

De gronden binnen de Transformatiezone worden gewaardeerd op€ 1,5 miljoen. 

 

GRD draagt ten gunste van de gemeente Dordrecht € 2 miljoen bij. 

 

2014 

Juridisch gezien krijgt de uitname van de Transformatiezone pas zijn beslag op 14 februari 2014. 

Op deze datum wordt tussen de Drechtstedengemeenten, de GRD en ROM-D een overeenkomst 

gesloten over de uitname van de Transformatiezone.Afgesproken wordt dat de gronden van 

Samenvatting en conclusies: 

� Tussen de Drechtstedengemeenten worden € 10,4 miljoen aan gemaakte 

kosten voor de Transformatiezone onderling verrekend. Hiervan wordt € 1,5 miljoen 

betrokken bij de toekomstige ontwikkeling van de Transformatiezone. Het restant 

wordt verdeeld onder de GRD (€ 2 miljoen) betaalt en de zes Drechtstedengemeenten 

(€ 6,9 miljoen).  

� Daarnaast worden de risico’s tussen zes Drechtstedengemeenten verdeeld . 

� Door beëindiging van de Transformatiezone neemt het risicoprofiel af tot € 
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ROM-D binnen het project Noordoevers in de deelgebieden Transformatiezone en Galgeplaat 

worden overgenomen van ROM-D voor € 1. Hoewel dit niet expliciet in de besluitvorming in de 

Drechtraad en de zes gemeenteraden aan de orde is geweest, betekent dit dus ook de formele 

beeindiging van het deelgebied Galgeplaat. In deze overeenkomst stellen de 

Drechtstedengemeenten zich garant voor eventuele financiële nadelen voor ROM-D die 

voortvloeien uit door ROM-D met derden gemaakte afspraken in het kader van het project 

Noordoevers en die volgen uit het door DSB op 9 november 2012 voorgenomen besluit af te 

zien van een actieve planontwikkeling.  

 

Op 14 februari 2014 sluiten de vier gemeenten HI-Ambacht, Zwijndrecht, Papendrecht en 

Dordrecht een samenwerkingsovereenkomst waarin zij afspraken maken over het tijdelijk 

beheer van het deelgebied de Transformatiezone. Daarnaast spreken zij in deze overeenkomst 

af dat de vier gemeenten gezamenlijk een inspanningsverplichting hebben om de 

Transformatiezone in de toekomst te ontwikkelen tot een hoogwaardig woninggebied. Ten 

behoeve van deze doelstelling richten deze vier gemeenten een Stuurgroep Toekomstige 

Ontwikkeling Noordoevers en een Projectgroep op die verantwoordelijk is voor het bereiken van 

deze doelstelling. 

 

De gemeenten Alblasserdam en Sliedrecht doen aan deze ontwikkeling niet mee. Ook de GRD 

wordt niet bij deze ontwikkeling betrokken. 

In het geval het risico boven de eerste € 850.000 uitstijgt, wordt deze naar rato verdeeld over de 

vier resterende deelnemende gemeenten. De eerste € 850.000 wordt verdeeld over de zes 

Drechtstedengemeenten zoals in mei 2013 is afgesproken. 

 

Afbeelding 8: Organisatiestructuur Project Noordoevers deelgebied Transformatiezone na 14 februari 2014 
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2.4 De kwaliteit van de informatievoorziening 

In deze paragraaf wordt de kwaliteit van de (informele) informatievoorziening en de gevolgen 

van de besluitvorming van de Drechtraad en afzonderlijke gemeenteraden van de Drechtsteden 

ten aanzien van het project Noordoevers beschreven. De kwaliteitscriteria van de 

informatievoorziening aan de (Drecht)raadsleden zijn: tijdigheid, juistheid en volledigheid. 

 

Algemeen 

Met de overdracht van het project Noordoevers aan ROM-D kwam het project letterlijk op 

afstand te staan van de Drechtstedengemeenten. Vanzelfsprekend heeft dit consequentiesvoor 

de wijze van informatievoorziening aan de deelnemende gemeenten en(Drecht)raadsleden. 

Zowel DSB als de zes Drechtstedengemeenten hebben - met uitzondering van de gemeente 

Zwijndrecht - geen afspraak met ROM-D gemaakt over de eventuele aanvullende 

informatievoorziening, naast de informatie die via de RvC en Aandeelhouders wordt 

verstrekt.Alleen de gemeente Zwijndrecht heeft met ROM-D een afspraak gemaakt over het 

regelmatig leveren van een voortgangsrapportage, vastgelegd in een overeenkomst.De 

gemeente HI-Ambacht heeft een dergelijke afspraak niet gemaakt/vastgelegd. Het college van 

HI-Ambacht maakte op basis van informatie van ROM-D en uit het BON een 

Samenvatting en conclusies: 

� Op 13 december 2012 wordt in een gemeenschappelijke aandeelhouders 

en vennoten vergadering besloten tot uitname van de Transformatiezone uit 

ROM-D per 1 april 2012. 

� Financieel gezien zijn de Drechtstedengemeenten vanaf 1 april 2012 

verantwoordelijk voor de Transformatiezone. 

� Vanaf mei 2012 wordt door de Drechtstedengemeenten middels een 

projectorganisatie gewerkt aan de Transformatiezone. 

� Op 13 september 2012 wordt geconcludeerd dat ontwikkeling van de 

Transformatiezone niet binnen de gestelde financiële kaders kan worden 

ontwikkeld. Dit is dus voordat de besluitvorming en de juridische vastlegging ervan 

heeft plaatsgevonden. 

� Juridisch gezien wordtde uitname van de Transformatiezone uit ROM-D 

pas in 2014 geformaliseerd 

� 4 Drechtstedengemeenten behouden het plan om de Transformatiezone 

op termijn te ontwikkelen tot woningbouwgebied. Gemeenten Alblasserdam en 

Sliedrecht haken af. 

� GRD wordt bij deze nieuwe ontwikkeling niet betrokken. 
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voortgangsrapportage voor haar gemeenteraadsleden. De overige vier Drechtstedengemeenten 

en DSB maken geen voortgangsrapportage voor hun raadsleden. 

 

Zowel DSB als de zes Drechtstedengemeenten hebben geen afspraak waarin ROM-D zich ten 

aanzien van zijn projecten op een projectmatige wijze gestandariseerd en gestructureerd 

verantwoordt. Dergelijke rapportages treffen we voor de deelgebieden waarvoor ROM-D 

verantwoordelijk was (Transformatiezone) en verantwoordelijk is (Genie- en Citadelterrein) niet 

aan. 

Toen het deelgebied Transformatiezone uit ROM-D gehaald werd, verbeterde en veranderde de 

informatievoorziening van dit deelgebied aan de (Drecht)raadsleden. Dit isverklaarbaar omdat 

de wijze van rapporteren veranderde als gevolg van het ontbreken van een verbonden partij 

met de daarbij behorende rapportagestructuur. Uit de onderzochte documenten blijkt dat de 

Projectgroep Dordrecht-Papendrecht een projectmatige aanpak volgde bij de uitvoering van het 

project. Er is vanaf dat moment sprake van een duidelijke opdrachtgever-

opdrachtnemersrelatie.In de informatievoorziening werd de werkwijze van de gemeente 

Dordrecht gevolgd, wat in de rapportages terug valt te zien. Deze rapportages zijn meer 

toegesneden op de gemeentelijke behoefte.  

 

Tijdigheid 

De informatievoorziening van ROM-D aan aandeelhouders (Drechtstedengemeenten) en de RvC 

ten aanzien van gesignaleerde problemen (zoals met het project Noordoevers, 

financieringsproblemen, etc) was tijdig. De vaststelling van de jaarrekeningen van ROM-D van de 

boekjaren 2009, 2010 en 2012 vond gedurende de onderzoeksperiode conform de in de 

oprichtingsaktes gestelde termijn plaats. Voor de jaarrekening 2011 van ROM-D werd vanwege 

de uitname van de Transformatiezone tijdig uitstel gevraagd. De definitieve vaststelling van deze 

Jaarrekening vond vervolgens binnen de toegestane uitsteltermijn plaats. 

 

De informatievoorziening van DSB / colleges aan de (Drecht)raadsleden was niet altijd tijdig. Een 

voorbeeld hiervan is dat pas begin 2012 de (Drecht)raadsleden ervan op de hoogte werden 

gesteld dat de afgesproken maatregelen in de Beslisnotitie d.d. 3 juli 2009 ten aanzien van ROM-

D slechts ten dele waren nagekomen. Eenoorzaak is dat in de praktijk DSB een informeel 

platform vormde waarin de besluitvorming in de Drechtraad en gemeenteraden werd 

voorbereid. Zoals eerder opgemerkt heeft DSB geen formele rol in de rapportage- en 

beslissingsstrucutuur. In dat kader trachtten bestuurders er eerst in DSB-verband uit te komen, 

voordat deze ter besluitvorming werd voorgelegd aan de (Drecht)raadsleden. Een dergelijke 

procedure kost tijd. Dit leidde er in sommige gevallen ook toe dat (Drecht)raadsleden, zo blijkt 

uit het interview, het gevoel hadden dat ze “alleen nog maar konden tekenen bij het kruisje”. 

Het was reeds in het DSB beslist en was er vanwege de projectdynamiek en financiёle  

consequenties geen ruimte voor een ander besluit.  

 

Uit de documenten en de interviews is niet gebleken dat één van betrokken partijen onjuiste 

informatie heeft verstrekt aan (Drecht)raadsleden. De communicatie tussen partijen en aan 

(Drecht)raadsleden was echter niet altijd helder en eenduidig, hetgeen (mogelijk) de 

besluitvorming heeft beïnvloed. De twee belangrijkste voorbeelden zijn ten eerste dat de 

haalbaarheidsberekening van het deelgebied Transformatiezone, die aangeleverd werd voor de 

‘second opinion’ van Deloitte een grondexploitatie werd genoemd. Door dit te doen, kreeg deze 
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berekening een veel zwaardere lading en belang, dan op grond van de status, reikwijdte en 

kwaliteit van de berekeningin de rede lag. Ten tweede werd dit versterkt doordatde analyse van 

Deloitte als een ‘second opinion’ op de grondexploitatie werd gezien. Zowel Deloitte als de 

Stuurgroep alsmede DSB waren zich ervan bewust, zo blijkt onder meer uit de interviews, dat de 

second opinion géén grondige diepgravende analyse was van een grondexploitatie.Dit was 

nadrukkelijk ook niet de opdracht van Deloitte.De Stuurgroep en DSB hebben de keuze gemaakt 

voor een beperktere analyse in de second opinion omdat de vrees bestond de € 10 miljoen 

kapitaalinbreng door de Provincie in ROM-D mis te lopen. De Stuurgroep en DSB ervaarden 

hierdoor een enorme tijdsdruk, waardoor ze genoegen namen met een beperktere analyse.Door 

de naam “second opinion” en de hierbij behorende verwachting , kreeg de analyse een veel 

grotere waarde dan op grond van de inhoud en kwaliteit in de rede lag. Het fungeerde als 

onderbouwing van de haalbaarheidsberekening van het deelgebied Transformatiezone. Op basis 

van deze door de second opinion gefiatteerde haalbaarheidsberekening besloten de 

(Drecht)raadsleden tot uitname van de deelgebied Transformatiezone. (Drecht)raadsleden 

werden daarbij niet actief gewezen op afwijkende conclusies en informatie. 

 

Daarnaast worden door betrokken Partijen sommige begrippen door elkaar gehaald, waardoor 

het voor betrokkenen niet altijd duidelijk zal zijn geweest wat daarmee wordt bedoeld. Zo bevat 

het project Noordoevers meerdere deelgebieden (zie ook § 2.2). In de communicatie tussen 

betrokkenen en in besluitvorming wordt het deelgebied Transformatiezone regelmatig het 

project Noordoevers genoemd. Een tweede voorbeeld is het deelgebied Genie- en 

Citadelterrein. In de periode 2009-2011 wordt in diverse documenten - zoals bijvoorbeeld de 

Jaarrekeningen 2009 en 2010 van ROM-D - dit deelgebied Antoniapolder genoemd. De 

Antoniapolder is echter een groter gebied, waarin o.a. het Genie- en Citadelterrein ligt. 

 

Volledigheid 

Devolledigheid van de informatievoorziening hebben wij op de volgende drie wijzen getoetst 

(zie ook bijlage 1): 

1. wettelijke normen: In het BBV is voorgeschreven dat de 6 gemeenteraden 

tenminste in de Jaarrekening en Programmabegroting in de paragrafen “verbonden 

partijen” en “weerstandsvermogen en risicobeheersing” moeten worden geïnformeerd 

over de verbonden partij (zie bijlage 1). De minimale inhoud van deze informatie is 

opgenomen inbijlage 3.  

Met uitzondering van vermelding van de materiële risico’s voldoen de meeste 

Jaarrekeningen en Programmabegrotingen van de Drechtstedengemeenten aan de 

minimumeisen van het BBV. De financierings- en liquiditeitsproblemen van ROM-D 

worden voor het eerst vermeld in de Jaarrekening 2010 (2e kwartaal 2011), terwijl dit 

reeds in juli 2010 bij de RvC en in augustus2010 bij het DSB / college bekend was. In een 

aantal Programmabegroting(en) 2011 (4
e
 kwartaal 2010), zoals die bijvoorbeeld van de 

gemeente Zwijndrecht, wordt wel melding gemaakt dat er in het kader van het project 

Noordoevers sprake is van een risico, maar dat deze nog niet kan worden 

gekwantificeerd. Het risico op een deconfiture van ROM-D, dat in 3
e
 kwartaal 2010 t/m 

2011 gespeeld heeft, wordt niet vermeld.  

 

De accountant van ROM-D merkt bij de bespreking van de Jaarrekening 2010 in de 

aandeelhoudersvergadering van ROM-D op 29 juni 2011 op, dat het risicomanagement 
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van ROM-D op dat moment onvoldoende geimplementeerd is. Voor de aandeelhouders 

(Drechtstedengemeenten) en de RvC beperkt dit het zicht op de risico’s van ROM-D en 

de grondexploitaties van ROM-D. 

 

Gedurende de onderzoeksperiode 2010 t/m 2014 verbetert het risicomanagement van 

ROM-D. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de actualisaties van de grondexploitaties 

deelgebied Genie- en Citadelterrein. In 2011 werden bijvoorbeeld de afzonderlijke 

risico’s wel benoemd en gekwalificeerd (zoals bijvoorbeeld het beperkt risico of het 

groot risico). In de laatste actualisatie per 1-1-2014 worden alle afzonderlijke risico’s 

gekwantificeerd (bijvoorbeeld: Het risicox is € 100.000). 

Na de uitname van het deelgebied Transformatiezone wordt onder 

verantwoordelijkheid van de Project Dordrecht-Papendrecht een zeer gedegen en 

grondige risicoanalyse uitgevoerd. 

 

2. Regionaal/gemeentelijk beleid: In de Beslisnotitie ROM-D d.d. 3 juli 2009 die is 

vastgesteld door de Drechtraad en de Drechtstedengemeenten, wordt een aantal 

financieringscriteria geformuleerd waaraan de financiering van ROM-D moet voldoen. 

Op basis van de ontvangen documenten en de interviews stellen onderzoekers vast dat 

door ROM-D niet op deze criteria aan DSB of de colleges rapporteert. Dit komt omdat 

DSB of de collegeshier tot op heden niet aan ROM-D om gevraagd hebben. Het DSB en 

de colleges kunnen de (Drecht)raadsleden dan ook niet op deze punten informeren. Uit 

een interview blijkt verder dat voor het oordeel op de Jaarrekening door een 

aandeelhoudende gemeente volledig werd vertrouwd op slechts het oordeel van de 

accountant. Sinds 2014 wordt ook het oordeel van de RvC op de Jaarrekening gevraagd. 

 

3. Deskundigennormen: De Rekenkamer Rotterdam en de NVRR hebben een 

gemeenschappelijke norm bepaald welke grondexploitatie-informatie minimaal voor 

een (Drecht)raadslid voldoende is om te kunnen komen tot adequate besluitvorming.  

Een groot deel van de kernvariabelen is opgenomen in de door de RvC vastgestelde 

grondexploitaties van ROM-D. Het DSB en de colleges hebben echter met ROM-D geen 

afspraak gemaakt over rapportage middels deze kernvariabelen. Ook tijdens en na de 

uitname van het deelgebied de Transformatiezone wordt door DSB en de colleges niet 

gerapporteerd op deze kernvariabelen aan de (Drecht)raadsleden. 

 

 

Juistheid 

Op basis van de bestudeerde documenten concluderen onderzoekers dat de informatie die door 

DSB of de colleges aan de (Drecht)raadsleden wordt verstrekt juist is.  
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Praktijkvoorbeeld: de Second Opinion 

Op basis van de aangeleverde informatie over de zogenaamde second opionion door DSB aan de 

(Drecht)raadsleden kan worden vastgesteld dat DSB niet gemeld heeft dat het rapport van 

Deloitte géén (diepgravende) second opinion op de grondexploitatie van de Transformatiezone 

betrof. Ook konden de(Drecht)raadsleden niet zelfstandig vaststellen dat de totale 

grondexploitatie Transformatiezone voor de deelgebieden, met uitzondering van blokken F en 

H,slechts haalbaarheidsberekeningen betroffen. Op deze totale grondexploitatie werd door DSB 

de uitname van de Transformatiezone gebaseerd. Doordat het Bevindingenrapport van de 

ambtelijke werkgroep als bijlage bij de besluitvormingsstukken bij de Hoofdnotitie ontbreekt, 

worden de (Drecht)raadsleden bij de besluitvorming niet actief geïnformeerdover het feit dat de 

ambtelijke werkgroep de financiёle risico’s hoger inschat dan Deloitte en dat de juridische 

risico’s op een claim lager worden ingeschat. 

 

Bovenstaande conclusies worden gedeeltelijk bevestigd door de antwoorden die wethouder 

Sleeking van de gemeente Dordrecht op 13 juni 2013 gaf op vragen van de VVD-raadsfractie. In 

zijn antwoord geeft hij aan dat Deloitte bij de second opinion geen opdracht kreeg voor een 

algehele herziening van de grondexploitatie. De wethouder bevestigt dat de second opinion 

gebaseerd wordt op een door de RvC vastgestelde grondexploitatie voor deelgebieden F en H en 

voor de overige delen binnen het plangebied op een globale haalbaarheidsberekeningen. Hij 

vermeldt daarbij niet dat dit in de besluitvorming van de (Drecht)raad niet expliciet vermeld is. 

Ook bevestigd hij dat in de second opinion de juistheid van de grondexploitatie en 

haalbaarheidsberekening rekenkundig door Deloitte werden bevestigt. Vanwege de tijdsklem 

die was opgelegd door de provincie vanwege het verstrekken van de € 10 miljoen is binnen DSB 

besloten vooraf geen nader onderzoek te doen.  
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Bijlage 1 Normenkader 
 

Het normenkader dat voor dit onderzoek wordt opgesteld is specifiek gericht op de organisatie, 

financiën, risico’s,juridische-, communicatie- en overigeafspraken, van het project Noordoevers. 

Het normenkader dient in overleg met de OOD nader te worden ingevuld. In het normenkader 

wordt per onderzoeksvraag wettelijke, regionale, gemeentelijke en deskundigennormen 

geformuleerd die moeten leiden tot een objectieve beantwoording van de onderzoeksvragen. 

 

1. Welke formele afspraken zijn er bij aanvang van het project gemaakt tussen 

Drechtraad, gemeenteraden en eventuele andere betrokkenen over rollen, taken en 

bevoegdheden bij de besluitvorming eninformatievoorziening rondom het project? 

 

Formele afspraken 

Document Afspraken 

Gemeenschappelijke Regeling 

Drechtsteden 2006 versie 6.0 (6 

december 2010) 

GRD vervult de volgende taken: 

• Het opstellen van een regionale 

economische visie. 

• Het opstellen van een regionale visie 

voor (herstructurering) bedrijventerreinen. 

• Het opstellen van een regionaal 

uitvoeringsprogramma voor 

(herstructurering van) bedrijventerreinen. 

• Het opstellen van een regionaal 

ruimtelijke structuurvisie. 

• Het opstellen van een regionale 

woonvisie. 

• Het opstellen van een regionaal 

woningbouwprogramma. 

Aanvullend opgenomen in de 

Gemeenschappelijke Regeling 

Drechtsteden 2006versie 8.0 (15 

januari 2013) 

GRD vervult de volgende uitvoeringstaken: 

Het coördineren van en uitvoering geven aan de 

aansturing van ROM-D door: 

• invulling te geven aan het 

opdrachtgeverschap op regionaal niveau. 

• op basis van een daartoe verstrekte 

volmacht invulling te geven aan de 

beheersmatige aansturing in de 

aandeelhoudersvergadering. 

Oprichtingsakte ROM-D Holding (1999) Jaarlijks wordt voor 1 juni door de directie de 

Jaarrekening opgesteld behoudens verlenging van 

deze termijn met maximaal 6 maanden door de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 

grond van bijzondere omstandigheden 
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Oprichtingsakte ROM-D Beheer N.V. 

(1999) 

Jaarlijks wordt voor 1 juni door de directie de 

Jaarrekening opgesteld behoudens verlenging van 

deze termijn met maximaal 6 maanden op grond van 

bijzondere omstandigheden. 

Oprichtingsakte ROM-D C.V. (1999) Na afloop van elk boekjaar, en bij een eventueel 

eindigen van de vennootschap in de loop van een 

boekjaar, worden de boeken van de vennootschap 

afgesloten en maken de vennoten voor 1 juni na 

afloop van het boekjaar of na bedoeld eindigen een 

balans en een winst- en verliesrekening op 

Oprichtingsakte ROM-D Capital B.V. (30 

jan 2012) 

Jaarlijks wordt voor 1 juni door de directie de 

Jaarrekening opgemaakt, behoudens verlenging van 

deze termijn met maximaal 6 maanden op grond van 

bijzondere omstandigheden. 

Oprichtingsakte ROM-D Capital Beheer 

B.V. 

Jaarlijks wordt voor 1 juni door de directie de 

Jaarrekening opgemaakt, behoudens verlenging van 

deze termijn met maximaal 6 maanden op grond van 

bijzondere omstandigheden. 

Oprichtingsakte ROM-D Projecten C.V. Na afloop van elk boekjaar, en bij een eventueel 

eindigen van de vennootschap in de loop van een 

boekjaar, worden de boeken van de vennootschap 

afgesloten en maken de vennoten voor 1 juli na 

afloop van het boekjaar of na bedoeld eindigen een 

balans en een winst- en verliesrekening op. 

Bestuursconvenant (6 juli 2006) • Oprichting BON 

• de beleidsmatige regie berust bij het 

DSB. 

• de publiekrechtelijke besluitvorming 

vindt plaats door de gemeenten Hendrik Ido- 

Ambacht en Zwijndrecht.  

• de uitvoerende regie (binnen de door 

het DSB aangegeven beleidskaders) berust 

bij de ROM-D. 

• De ROM-D legt verantwoording af aan 

DSB. 

Samenwerkingsovereenkomst HI-

Ambacht en ROM-D (6 juli 2006) 

Geen aanvullende afspraken ten aanzien van 

Bestuursconvenant 

Samenwerkingsovereenkomst 

Zwijndrecht en ROM-D (6 juli 2006) 

De ROM-D stelt driemaal per jaar een 

Voortgangsrapportage op en deze wordt ter 

kennisname aangeboden aan het college van 

burgemeester en wethouders en de gemeenteraad 

van de gemeente Zwijndrecht. 
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Beslisnotitie ROM-D (versie 2 d.d. 3 juli 

2009 vastgesteld in Drechtraad op 14 

okt 2009 

Op hoofdlijnen wordt ten aanzien van ROM-D tot de 

volgende wijzigingen besloten: 

• DSB wordt aangesteld als enig 

opdrachtgever/regisseur van de ROM-D.  

• Het aandeelhouderschap van de 

Drechtstedengemeenten wordt via een 

volmacht gecentraliseerd bij DSB. 

• De organisatie en juridische structuur 

van ROM-D wordt gewijzigd.  

• 58 projecten worden via een 

vastgestelde procedure via besluitvorming 

van de Drechtstedengemeenten en de 

Drechtraad over gedragen aan ROM-D. 

Allonge Samenwerkingsovereenkomst 

HI-Ambacht-ROM-D (27 april 2009) 

De ontwikkeling van een waterbusplein en 

waterbushalte wordt toegevoegd aan het project. 

Allonge Samenwerkingsovereenkomst 

HI-Ambacht-ROM-D (16 sept 2009) 

Geen relevante aanvullende afspraken 

Hoofdnotitie (12 jan 2012) DSB • Uitname deelgebied Transformatiezone 

• Actualiseren orderportefeuille en het 

uitvoeren van diverse 

haalbaarheidsstudies om projecten toe 

te voegen aan ROM-D. 

• Het DSB maakt met de directeur ROM-D 

verplichtende afspraken over inhuur van 

ambtelijke capaciteit van de gemeenten 

voor projecten en de organisatie van de 

ROM-D, alsook over de levering van 

diensten door de GR Drechtsteden. 

• De spelregels uit de beslisnotitie ROM-D 

uitwaarin de Drechtraad de nieuwe 

koers voor de ROM-D uitzet en waar DSB 

een sturende rol heeft worden 

geïmplementeerd.  

• Het DSB heeft de opdracht regie te 

voeren over de implementatie van deze 

stappen bij alle betrokken partijen, 

zijnde gemeenten, ROM-D en GRD 

• Twee vacante functies RvC vooralsnog 

bemensen door 

Drechtstedengemeenten of GRD 

Overeenkomst volmacht 

aandeelhoudersovereenkomst (13 

maart 2012) GRD met 

Indien DSB een gemeente vertegenwoordigt in de 

aandeelhoudersvergadering van ROM-D dan zal deze 

handelen conform door de gemeenten, eventueel in 
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Drechtstedengemeenten de Drechtraad, vastgestelde beleid. 

Overeenkomst overname project 

Noordoevers Transformatiezone door 

Drechtstedengemeenten (5 februari 

2014) GRD, Drechtstedengemeenten en 

ROM-D 

Behoudens het deelgebied Genie- en Citadelterrein 

beëindiging van de samenwerkingsovereenkomsten 

van de gemeenten HI-AMBACHT en Zwijndrecht. 

Overname van de gronden van ROM-D in project 

Noordoevers voor € 1 door gemeenten HI-AMBACHT 

en Zwijndrecht 

Drechtstedengemeenten stellen zich garant voor 

eventuele financiele nadelen voor ROM-D die 

voortvloeien uit door ROM-D met derden gemaakte 

afspraken in het kader van het project Noordoevers 

en die volgen uit het door DSB op november 2012 

voorgenomen besluit af te zien van een actieve 

planontwikkeling.  

Samenwerkingsovereenkomst Project 

Nooroevers (5 feb 2014) Gemeenten 

HIA, Zwijndrecht, Dordrecht en 

Papendrecht 

Het vastleggen van afspraken voor tijdelijk beheer en 

de toekomstige ontwikkeling van Project 

Noordoevers en het vastleggen van een 

inspanningsverplichting om te komen tot de 

transformatie tot een hoogwaardig woninggebied. 

Oprichting Stuurgroep en Projectgroep Toekomstige 

Ontwikkeling Noordoevers die verantwoordelijk is 

voor tijdelijk beheer en toekomstige ontwikkeling. 

Allonge Samenwerkingsovereenkomst 

HI-Ambacht-ROM-D (19 maart 2014) 

Naast de ontwikkeling van een bedrijventerrein op 

Genieterrein als bedrijventerrein, het ontwikkelen 

van een waterbushalte enwaterbusplein op het 

Citadelterrein. 

Gronden worden door HI-Ambacht geleverd aan 

ROM-D aan de afnemende derde partij door middel 

van A-B-C-constructie. 

 

2. In hoeverre zijndeze afspraken in de praktijk nagekomen?  

 

Voor beantwoording van deze onderzoeksvraag wordt verwezen naar de normen die 

geformuleerd zijn in onderzoeksvraag 1. 

 

3. Indien de praktijk afweek van de gemaakte afspraken: 

a. (hoe) is hier tussentijds op gereageerd? 

b. welke verklaringen zijn er voor eventuele afwijkingen? 

 

Voor beantwoording van deze onderzoeksvraag wordt verwezen naar de normen die 

geformuleerd zijn in onderzoeksvraag 1. 

 



 

Onderzoek project Noordoevers   71   onafhankelijke onderzoekscommissie Drechtsteden 

 

 

 

 

4. In welke mate sluiten de informele informatievoorziening en besluitvorming op 

de formele informatievoorziening en besluitvorming? Welke conclusies kunnen 

getrokken worden uit het onderzoek en wat kan hiervan geleerd worden voor de 

toekomst? 

 

Onderzoeksvraag 4 wordt aan de hand van de criteria tijdig, juist en volledig beoordeeld. 

Het criterium volledigheid is beoordeeld aan de hand van wettelijke normen, regionale 

beleidsnormen en deskundige normen. 

 

a. Wettelijke normen: 

Op basis van artikel 11 wordt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 

van de Jaarrekening en Programmabegroting de volgende zaken vermeld: 

• alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële 

betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 

• een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

• een inventarisatie van de risico's; 

• het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's. 

 

Op basis van artikel 15 BBV wordt in de paragraaf verbonden partijen van de 

Jaarrekening en Programmabegroting de volgende zaken per verbonden partij (ROM-D) 

vermeld: 

 

• de naam en de vestigingsplaats; 

• het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; 

• de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het 

belang dat de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft; 

• het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het 

begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 

• het resultaat van de verbonden partij. 

Verder is in het BBV vastgelegd dat een grondexploitatie tenminste jaarlijks moet 

worden herzien. Ook is vastgelegd dat tenminste in de jaarbegroting en jaarrekening de 

risico’s worden geactualiseerd en de financiële stand van zaken wordt gerapporteerd 

 

b. Regionale beleidsnormen: 

In de Beslisnotitie ROM-D (versie 2 d.d. 3 juli 2009) die op 14 oktober 2009 door de 

Drechtraad wordt vastgesteld worden de volgende normen geformuleerd voor de 

financiering en financiële huishouding van ROM-D: 

Beslisnotitie ROM-D (versie d.d. 3 juli 2009) 

Kernvariabelen Toelichting afkomstig uit Beslisnotitie 

Eigen Vermogen: Verlies wordt 

genomen als het wordt verwacht, winst 

wordt pas genomen als het is 

gerealiseerd 

De financiële huishouding heeft als uitgangspunt dat 

verlies wordt genomen zodra het wordt verwacht en 

winst pas wordt uitgekeerd op het moment dat het 

daadwerkelijk is gerealiseerd., Binnen ROM-D zal 
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gewerkt worden met jaarlijkse resultatenrekeningen. 

Indien het resultaat dat toelaat, wordt op basis van 

het vermogen een winst uitgekeerd die maximaal 

gelijk is aan het rendementspercentage van dat jaar. 

De winst per aandeel is voor iedere 

aandeelhouder,publiek en privaat, gelijk en wordt 

per jaar “opgespaard” tot het moment van uitkering. 

Hetgegarandeerde rendement zoals de 

aandeelhouders genieten in de huidige ROM-D, 

komthiermee te vervallen. 

Solvabiliteit van minimum 30%  

Overwinst: Overwinsten worden 

gereserveerd en niet uitgekeerd als 

dividend (‘revolving fund’) 

De ROM-D voert het project voor rekening en risico 

uit. De vooraf vastgestelde potentiële opbrengst in 

een project wordt door de ROM-D aan de 

betreffende gemeente vergoed. Een eventuele 

hogere opbrengst dan geraamd (=overwinst) wordt 

toegevoegd aan het eigen vermogen van de ROM-D, 

net zoals een eventueel lagere opbrengst zal worden 

gedekt uit het eigen vermogen van de ROM-D. Dit 

betekent dat overwinsten van projecten niet worden 

uitgekeerd maar gereserveerd in de onderneming. 

Deze reserve kan dan weer ingezet worden voor een 

bijdrage in nieuwe projecten. Dit principe is te 

koppelen aan een ‘maximaal’ gewenste solvabiliteit. 

Dividenden worden dan pas uitgekeerd wanneer de 

solvabiliteit boven het gestelde maximum uitkomt. 

Zo wordt toch een buffer in het vermogen gevormd, 

en worden toch ook de aandeelhouders (op termijn) 

beloond. In deze lijn heeft de RvC de afgelopen jaren 

al gehandeld 

Langlopende financiering de omvang van de langlopende financiering wordt 

afgestemd op de op langere termijn noodzakelijke 

middelen voor de projectenportefeuille 

Kasgeld kortlopende financiering (kasgeld) wordt gebruikt 

om tijdelijke liquiditeitstekorten op bedrijfsniveau op 

te vangen. 

Kasgeldlimiet (limiet niet nader 

gedefinieerd) 

de wet Fido als referentie nemen voor de bepaling 

van de renterisicolimiet (20%) en de kasgeldlimiet; 

Renterisicolimiet van 20% de wet Fido als referentie nemen voor de bepaling 

van de renterisicolimiet (20%) en de kasgeldlimiet; 

Aanvullende rente-instrumenten op basis van de renterisicolimiet wordt afgewogen of 

aanvullende rente-instrumenten gewenst zijn, 
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waarbij een afweging wordt gemaakt tussen prijs en 

risico 

Zekerheden: concerngaranties externe, bancaire bedrijfsfinanciering vindt plaats 

zonder aanvullende concerngaranties van de 

afzonderlijke commandieten (zijnde de Drechtsteden 

en provincie) 

 

c. Deskundige normen:  

Op grond van de deskundige norm geformuleerd door de NVRR en de Rekenkamer 

Rotterdam mag worden verwacht dat bij rapportages van de grondexploitaties minimaal 

aan de Drechtraad en/of gemeenteraad gerapporteerd moet worden op de 

kernvariabelen grondexploitaties om te kunnen komen tot een adequate 

besluitvorming. In het geval niet op deze kernvariabelen gerapporteerd wordt aan de 

Drechtraad of gemeenteraad voldoet deze niet aan de norm. 

Kernvariabelen Grondexploitaties 

Kernvariabelen Informatiebehoefte 

Programma en marktonderzoek Kunnen de gronden op het binnen de 

grondexploitatie beoogde moment en functie 

verkocht worden? 

Boekwaarde Hoeveel geld heeft de gemeente uitgegeven en moet 

terugverdiend worden? 

Netto Contante Waarde (NCW) Wat denkt de gemeente aan het einde van de 

projecten over te houden? 

Nog te maken kosten en cashflow Hoe flexibel is de gemeente m.b.t. de te maken 

kosten? 

Jaarlijkse rente  Hoeveel rente moet de gemeente betalen als de 

gronden een jaar later pas verkocht kunnen worden? 

Voorzieningen Hoeveel heeft de gemeente opzij gezet voor de 

grondexploitaties? 

Benodigde weerstandscapaciteit Stel dat het (economisch) slechter gaat dan 

verwacht, hoeveel geld kan de gemeente dan kwijt 

zijn aan de grondexploitaties? 

Bron: http://www.nvrr.nl/kernvariabelen-grondexploitaties 
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Bijlage 2 Gebruikte afkortingen 
 

In onderstaande tabel worden de afkortingen die in het rapport worden gehanteerd 

weergegeven en verklaard: 

Afkorting Volledige betekenis 

AvA Algemene vergadering van Aandeelhouders van ROM-D 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 

Beheer ROM-D Beheer N.V. 

BNG Bank Nederlandse Gemeenten 

BNG GO Bank Nederlandse Gemeenten Gebiedsontwikkeling B.V. 

C.V. ROM-D C.V. 

Deloitte  Deloitte Real Estate 

DSB Drechtstedenbestuur 

GRD Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 

GREX Grondexploitatie 

GS Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland 

HI-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht 

Holding ROM-D Holding N.V. 

NCW Netto Contante Waarde 

OBR Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam 

OOD Onafhankelijke Onderzoekscommissie Regio Drechtsteden 

OPP Ontwikkelings- en Participatiemaatschappij Publieke sector B.V. 

Provincie Provincie Zuid-Holland 

ROM-D Regionaal Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden 

RvC Raad van Commissarissen van ROM-D 
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Bijlage 3 Overzicht van geïnterviewde personen 
 

In onderstaande tabel worden de personen weergegeven die tijdens het onderzoek zijn 

geïnterviewd. 

Naam Organisatie Functie 

Aaike Kamsteeg Gemeente Zwijndrecht Wethouder 

Albert Nap Gemeente Dordrecht Strategisch adviseur 

Arjen Hoogerduijn Gemeente Dordrecht Fractievoorzitter, Drechtraadslid 

Dre Martens Gemeente Hendrik Ido Ambacht Gemeentesecretaris 

Gerda van Oost 

Projectorganisatie Noordoevers 

Transformatiezone Projectmanager 

Gerrit Huijs ROM-D Voormalig projectcontroller 

Hans Tanis Gemeente Sliedrecht Wethouder  

Henk van Beelen Gemeente Zwijndrecht Gemeentesecretaris 

Jaap van Dijk Drechtsteden 

Concerncontroller bij Bureau 

Drechtsteden 

Jasper Mos Gemeente Dordrecht 

Portefeuillehouder Economische 

Zaken en Grondbedrijf 

Jan-Willem Schuurman Gemeente Alblasserdam Bestuursadviseur 

Jos van Gameren Gemeente Sliedrecht Raadslid, Drechtraadslid 

Lydia Bijnagte ROM-D 

Projectleider Genie- en 

Citadelterrein. 

Marcel van Bijnen Drechtsteden 

Secretaris Drechtstedenbestuur/ 

Algemeen Directeur GRD 

Martien van der Kraan Gemeente Dordrecht Gemeentesecretaris 

Martin de Bruin Gemeente Zwijndrecht Voormalig gemeenteraadslid 

Paul Vismans ROM-D Directeur 

Peter Verheij Gemeente Alblasserdam Wethouder 

Piet Sleeking Gemeente Dordrecht 

Portefeuillehouder Ruimtelijke 

Ontwikkeling 

Rob Renshof ROM-D Planeconoom, projectmanager 

Saskia van Eck Gemeente Alblasserdam 

Hoofd afdeling ruimtelijke en 

maatschappelijke ontwikkeling 
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Willem van der Putten Gemeente Dordrecht Planeconoom Dordrecht 

Wim Dunsbergen Gemeente Sliedrecht Fractievoorzitter, Drechtraadslid 
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Bijlage 4 Relevante artikelen BBV 
 

Artikel 9 

 

1. In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking 

tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. 

2. De begroting bevat ten minste de volgende paragrafen, tenzij het desbetreffende aspect bij 

de provincie onderscheidenlijk gemeente niet aan de orde is: 

a. lokale heffingen; 

b. weerstandsvermogen en risicobeheersing; 

c. onderhoud kapitaalgoederen; 

d. financiering; 

e. bedrijfsvoering; 

f. verbonden partijen; 

g. grondbeleid. 

 

Artikel 11 

1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 

a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de 

provincieonderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote 

kosten te dekken; 

b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis 

kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 

2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste: 

a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

b. een inventarisatie van de risico's; 

c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's. 

 

Artikel 15 

1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste: 

a. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die 

zijn opgenomen in de begroting; 

b. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; 

c. de lijst van verbonden partijen. 

2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen: 

a. de naam en de vestigingsplaats; 

b. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; 

c. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het 

belang dat de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft; 

d. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het 

begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 

e. het resultaat van de verbonden partij. 
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Artikel 24 

1. De jaarstukken bestaan ten minste uit: 

a. het jaarverslag; 

b. de jaarrekening. 

2. Het jaarverslag bestaat ten minste uit: 

a. de programmaverantwoording; 

b. de paragrafen. 

3. De jaarrekening bestaat uit: 

a. het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting; 

b. de balans en de toelichting; 

c. de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. 
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Bijlage 5De ontwikkeling van ROM-D 
 

In deze bijlage wordt kort een chronologisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van ROM-D. 

De regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) wordt op 13 december 1999 

opgericht. Deze ontwikkelingsmaatschappij richt zich op de realisatie van nieuwe 

bedrijventerreinen en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen op de grondgebieden van 

de betrokken Drechtstedengemeenten. Daarnaast richt de ROM-D zich op regionale acquisitie 

en promotie. 

ROM-D wordt opgericht door de Provincie Zuid-Holland, OPP Ontwikkelings- en 

Participatiemaatschappij Publieke sector B.V. (dochter van Bank Nederlandse Gemeenten) en de 

6 Drechtstedengemeenten; Dordrecht, Papendrecht, HI-AMBACHT, Zwijndrecht, Alblasserdam 

en Sliedrecht.  

ROM-D is een Publiek-Private Samenwerking en is opgebouwd uit drie rechtspersonen. ROM-D 

Holding N.V. (hierna: Holding), ROM-D Beheer N.V. (hierna: Beheer) en ROM-D C.V. (hierna: 

C.V). Van de Holding mogen alleen gemeenten en provincies, respectievelijk vennootschappen 

van gemeenten en provincies aandeelhouder zijn. Waarschijnlijk wordt hiervoor gekozen om het 

publieke belang te waarborgen. In de Holding zetelt de directie en deze zijn 

eindverantwoordelijk voor het management van ROM-D. In ROM-D Beheer zitten de 

aandeelhouders. De aandeelhouders hebben een Raad van Commissarissen (hierna: RvC) 

aangesteld. Bedrijfsmatig gezien wordt ROM-D bestuurd door de directie en aandeelhouders. De 

RvC zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de bedrijfsvoering van ROM-D en alle daaronder 

vallende rechtspersonen. De RvC wordt geacht de directie gevraagd en ongevraagd van advies 

te voorzien . 

De Holding is samen met de private partij OPP aandeelhouder van Beheer. Beheer treedt op als 

beherend vennoot. Beherend vennoot betekent dat Beheer verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van projecten (de bedrijfsvoering). Provincie, de Drechtstedengemeenten en OPP 

(tegenwoordig; BNG GO) richten samen de commanditaire vennootschap, ROM-D C.V. op. In de 

C.V. wordt door de deelnemers (commandieten) het financieel kapitaal ingebracht, waarmee 

het bedrijfsvoering van ROM-D gefinancierd wordt. De projecten wordenfinancieel ingebracht in 

de C.V. De financiële verplichtingen, winst, verlies en risico’s die ROM-D loopt bij de 

projectontwikkeling worden afgedekt door de C.V.  

Bij de oprichting in 1999 is gekozen voor een zogenoemde NV/CV-structuur vanuit een oogpunt 

van: 

• fiscale transparantie: deelnemers als gemeenten zijn vrijgesteld van 

vennootschapsbelasting en behouden zo bij deelname aan de ROM-D deze vrijstelling; 

•  beperking aansprakelijkheid: aansprakelijkheid van deelnemers is beperkt tot het 

ingebrachte vermogen. 

• zorgvuldigheidsbeginsel: publieke en private belangen vallen alleen in de 

commanditaire vennootschap samen. (Bron: Beslisnotitie ROM-D, 3 juli 2009) 
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In 2000 treedt het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (hierna: OBR) toe tot C.V. en Beheer. 

Hiermee verkrijgt ROM-D zijn juridische structuur en aandeelhouders, waarmee per 1 januari 

2010 de onderzoeksperiode start. 

Afbeelding 9: Juridische structuur ROM-D per 1 januari 2010 

 

Bij de oprichting van ROM-D wordt door de deelnemende partijen een rendementsregeling 

afgesproken. Onder voorbehoud van voldoende winstgevendheid van de projecten en 

voldoende eigen vermogen zijn afspraken gemaakt over de uitbetaling van een 

rendementsuitkering over het gestort Commanditair kapitaal met stemrecht. Als voldoende 

rendement wordt gerealiseerd, wordt over het kapitaal met stemrecht van € 4.009.883 

maximaal 7,5 % aan de overheidsinstellingen en de OBR en 12,5 % aan BNG 

Gebiedsontwikkeling BV uitgekeerd, mits voldoende eigen vermogen aanwezig blijft voor het 

verkrijgen van financiering van de ontwikkeling van de diverse projecten. Dit bedrag wordt 

aangeduid als rendementsuitkering en bedraagt maximaal jaarlijks een nominaal bedrag van 

 € 357.464. De rendementsuitkering wordt ingehouden indien dit nodig is voor de versterking 

van het eigen vermogen. Tot 2005 werd jaarlijks een rendementsuitkering gedaan. In de periode 

2005 tot en met 2009 werd jaarlijks binnen ROM-D besloten om deze uitkering in te houden dan 

wel niet te doen ter versterking van het Eigen Vermogen.  
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Afbeelding 10: Opbouw Eigen Vermogen ROM-D C.V. per 1 januari 2010 (Bron: Jaarrekening ROM-D, 2009) 

Op basis van afbeelding 3 wordt in onderstaande alinea’s de opbouw van het Eigen Vermogen 

van ROM-D nader toegelicht.  

Het ingebrachte kapitaal van de Drechtstedengemeenten bestaat uit kapitaal met stemrecht, 

een vereveningsbijdrage en kapitaal zonder stemrecht. De Provincie en de private partijen 

hebben alleen kapitaal met stemrecht ingebracht. De GRD heeft geen kapitaal ingebracht. 

Bij het oprichten van ROM-D C.V. is door de Drechtstedengemeenten een eenmalige 

vereveningsbijdrage ingebracht als risicodragend kapitaal. Dit wordt aangewend als de projecten 

in ontwikkeling zich negatief ontwikkelen. Totaal is door alle Drechtstedengemeenten destijds 

gezamenlijk een vereveningsbijdrage van € 5.149.279 ingebracht . Vereveningskapitaal wordt 

niet meegewogen in de verdeling van het stemrecht in de C.V. en evenmin is hierover een 

rendementvergoeding verschuldigd richting kapitaalverschaffers. 

Op 26 maart 2001 besluit de gemeenteraad van Dordrecht tot een extra kapitaalsdeelname in 

ROM-D C.V. van ƒ 13.585.444 (€ 6.164.806). Dit is naar aanleiding vande overname van een deel 

van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kil 3. Voor de overname heeft de gemeente 

Dordrecht reeds twee exploitatiebijdragen van ontwikkelaars voor de ontwikkeling ontvangen. 

ROM-D neemt in ruil voor deze investering de contractuele verplichtingen van de gemeente 

over.Om fiscale redenen worden deze bijdragen niet verrekend met de koopsom, maar breidt 

de gemeente zijn kapitaalsdeelname uit. Over de extra kapitaalstorting van de gemeente 

Dordrecht van ongeveer € 6,165 miljoen. wordt geen rendement uitgekeerd. Deze extra 

kapitaalstorting kent ook geen extra stemrecht toe aan de gemeente Dordrecht en draagt het 

karakter van een verevening. 

Uit afbeelding 10 kunnen de volgende zaken worden opgemerkt: 

• De gemeente Dordrecht heeft 20% van het stemrecht, maar 71% van het kapitaal 

ingebracht. Op deze 20% ontvangt Dordrecht bij winst een rendementsuitkering. 
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• De overige Drechtstedengemeenten hebben 14% van het kapitaal ingebracht en 

23% van het stemrecht. Op deze 23% ontvangen zij een redementsuitkering. 

• De private partijen OBR en BNG GO hebben 18% van het kapitaal ingebracht en 

bezitten 42% van het stemrecht. Over deze 42% ontvangen zij een rendementsuitkering. 

• De private partijen en de Provincie profiteren direct mee van de winst door middel 

van de rendementsuitkeringen. Bij verlies worden eerst het kapitaal zonder stemrecht 

en de vereveningsbijdrage dat is gestort door de Drechtstedengemeenten 

aangesproken.  

 

Afbeelding 11: Stemrecht in relatie tot kapitaaldeelname ROM-D (Bron: Jaarrekening ROM-D, 2009) 

 

Vanaf Jaarrekening 2010 wordt door de aandeelhouders en commandieten besloten om binnen 

de presentatie van het eigen vermogen en binnen de opgebouwde winstreserve van het project 

Kil 3 het saldo van de ingehouden rendementuitkeringen aan de aandeelhouders zichtbaar te 

maken. Hierdoor wordt de kapitaaldeelname van de aandeelhouders groter en wordt feitelijk 

geanticipeerd op een toekomstige uitkering aan de aandeelhouders. Op basis van de 

Jaarrekening kan worden vastgesteld dat de aandeelhouders hebben besloten om in de periode 

2005 tot met 2010 uit te gaan van een maximale rendementsuitkering per jaar, in plaats van een 

lagere of geen rendementsuitkering. ROM-D C.V. boekt in 2010 een verlies van € 3,6 miljoen. Dit 

is grotendeels veroorzaakt door een afwaardering van € 4,8 miljoen ten aanzien van het project 

Noordoevers Transformatiezone. 
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Op 23 februari 2011 besluit Provinciale Staten tot een kapitaaldeelname van € 10 miljoen in de 

nog op te richten ROM-D Capital B.V.  

 

Afbeelding 12: Stemrecht in relatie tot kapitaaldeelname ROM-D rekening houdend met gereserveerde rendementsuitkeringen. 

(Bron: Jaarrekening ROM-D, 2010) 

 

In 2011 wijzigt de structuur van ROM-D niet. ROM-D C.V. boekt opnieuw verlies (-€ 1,9 miljoen). 

De kosten voor de afwikkeling van het project Kijfhoek van circa € 600.000 wordt ten laste 

gebracht van de vereveningsbijdrage van Zwijndrecht. Ook wordt besloten om de maximale 

rendementsuitkering ad € 347.545 te reserveren ter versterking van het eigen vermogen. In 

totaal is t/m 2011 circa € 2.502.248 ingehouden rendement opgebouwd, hetgeen onderdeel 

uitmaakt van dewinstreserve Kil 3 bestaat voor ten behoeve van de vennoten. Het resterende 

deel van de winstreserve Kil 3 € 5.180.951 is beschikbaar voor verevening. 

Op 30 januari 2012 wordt ROM-D Capital opgericht door ROM-D Holding. ROM-D Capital is de 

investeringsmaatschappij van de Drechtstedengemeenten en de Provincie. Doel van ROM-D 

Capital is nieuwe projecten van ROM-D te financieren. Oorspronkelijke doelstelling is dat ROM-D 

Capital uitgroeit tot een revolving fund van circa € 100 miljoen, opgebouwd uituitsluitend 

publiek geld. Met de oprichting van ROM-D Capital wordt een Investment Committee opgericht 

van onafhankelijke deskundigen, die moet beoordelen of nieuwe projecteninvesteringswaardig 

zijn.  
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Afbeelding 13: Juridische structuur ROM-D 31 december 2012 (Bron: Jaarrekening 2012) 

Uit de jaarrekening 2012 blijkt dat ROM-D C.V. in boekjaar 2012 wederom een verlies heeft 

geboekt (-€ 2,3 miljoen). Door de verliezen van de afgelopen boekjaren loopt het eigen 

vermogen steeds verder terug.  

Op 20 december 2012 heeft de Vergadering van Vennoten besloten tot herfinanciering van 

ROM-D C.V. via ROM-D Capital door het terugnemen van € 10,7 miljoen uit ROM-D C.V. (zijnde 

de voormalige Vereveningsbijdragen en het ingebrachte kapitaal van Dordrecht) en vervolgens 

de inbreng van dit bedrag door ROM-D Capital als eigen vermogen in de ROM-D zonder 

stemrecht en zonder rendement. Daarnaast wordt circa € 540.000 ten laste gebracht van het 

ingebrachte kapitaal van ROM-D Capital.  

In de periode 2011 tot en met 2012 wijzigt de stemverhouding versuskapitaalinbreng in ROM-D 

C.V. nagenoeg niet. Op 13 december 2012 wordt in een gemeenschappelijke aandeelhouders- 

en vennotenvergadering beslotenom het project Noordoevers deelgebied Transformatiezone 

(inclusief deelgebied Galgeplaat) per 1 april 2012 uit ROM-D C.V. te halen en deze door de 6 

Drechtstedengemeenten verder te laten ontwikkelen. Het deelgebied Genie- en Citadelterrein 

blijft binnen ROM-D C.V. en wordt door ROM-D ontwikkeld.  

Ookwordt in dezegemeenschappelijke vergadering besloten de rendementsuitkering voor 2012 

en 2013 op 0% te zetten. 

Eind december 2012 vindt de feitelijke kapitaalstorting van de Provincie plaats. In ruil hiervoor 

krijgt de Provincie in de€ 10 miljoen in de vorm van aandelen in ROM-D Capital. Dit kapitaal is 

expliciet bedoeld voor nieuwe projecten en mag niet worden gebruikt om het verlies van 

Noordoevers af te dekken.  
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Vervolgens wordt in de Vergadering van Vennoten op 17 april 2013 besloten om de 

stemverhouding van ROM-D C.V. te koppelen aan de vermogensinbreng (exclusief de 

ingehouden rendementsuitkeringen) en vanaf 2013 uit te gaan van een gelijk 

rendementspercentage voor alle vennoten. Op dat moment wijzigen de stemverhoudingen in 

ROM-D C.V. als weergegeven in afbeelding 7. 

 

 

Afbeelding 14: Verhouding stemrecht en kapitaaldeelname (inclusief ingehouden rendementsuitkeringen) in ROM-D C.V. na de 

Vergadering van Vennoten 17 april 2013 (Bron: Jaarrekening ROM-D 2012) 

 

Op 15 juli 2013 wordt ROM-D C.V. gesplitst in ROM-D C.V. Kil 3 en ROM-D C.V. Projecten. Aan 

C.V. Kil 3 nemen naast de Drechtstedengemeenten en de Provincie, ook BNG GO en het OBR 

deel. In C.V. Kil 3 zit uitsluitend het winstgevend project Kil 3. In C.V. Projecten nemen alleen de 

Provincie en de Drechtstedengemeenten deel. Dit betekent dat alle projecten behoudens Kil 3, 

binnen ROM-D vanaf dat moment met publiek geld worden gefinancierd. BNG Bank financiert 

uitsluitend C.V. Kil 3. Het eerder door de gemeente Dordrect in 2001 gestorte kapitaal zonder 

rendement ad € 6,1 miljoen in ROM-D C.V. wordt omgezet in € 6,1 miljoen aan aandelen in 

ROM-D Capital. De Drechtstedengemeenten zijn via ROM-D Holding aandeelhouder van ROM-D 

Capital. 
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 De juridische structuur van ROM-D komt er vervolgens als volgt uit te zien: 

 

Afbeelding 15: Juridische structuur ROM-D vanaf 15 juli 2013 (Bron: ROM-D) 
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Afbeelding 16: Financieel overzicht splitsing ROM-D C.V. op 15 juli 2013 (Bron: ROM-D) 

 

 

Hieruit kan hetvolgende worden vastgesteld: 

• Het kapitaal met stemrecht uit ROM-D C.V. van alle partijen wordt overgeheveld 

naar CV Kil 3. 

• Het kapitaal zonder stemrecht van Dordrecht ad € 6,1 miljoen wordt via ROM-D 

Capital ingebracht in CV Kil 3. 

• De resterende Vereveningsbijdrage van de Drechtstedengemeenten wordt via 

ROM-D Capital verdeeld over CV Kil 3 (€ 6,8 miljoen) en CV overige Projecten (€ 3,9 

miljoen) 

• De winstreserve Kil 3, waarvan het oorspronkelijk de bedoeling was dat deze de 

negatieve resultaten van andere projecten zou afdekken komt in CV Kil 3 terecht. In 

deze winstreserve is circa € 2,5 miljoen opgenomen als ingehouden 

rendementsuitkeringen ten behoeve van de commandieten. 

• Het grootste deel van de negatieve algemene reserve komt in CV Kil 3. De dekking 

voor deze negatieve algemene reserve wordt gevormd door de volledige winstreserve 

Kil 3 en een deel van het ingebrachte kapitaal via ROM-D Capital. 

• Het verlies van€ 1,9 miljoen van de algemene reserve komt in CV Overige Projecten. 

De dekking voor deze negatieve algemene reserve wordt gevormd door ingebracht 

kapitaal via ROM-D Capital. 
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Bijlage 6a Reactie Drechtstedenbestuur op conceptrapport 
 

Deze bijlage bevat een integrale weergave van de reactie van de DSB op het conceptrapport. 
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Bijlage 6bNawoord onderzoekscommissie op reactie colleges 
 

Hoewel de zes colleges van de Drechtstedengemeenten formeel geen geadresseerden van ons 

onderzoek waren, willen we toch graag kort ingaan op de reactie die zij op verzoek van het 

Drechtstendebestuur hebben gegeven op ons conceptrapport. 

Secondopinion 

De colleges geven aan dat de ambtelijke werkgroep, in tegenstelling tot wat wij hier in ons 

rapport over schrijven, niet een andere conclusie trekt over wel/niet doorgaan met Noordoevers 

dan Deloitte. Zij verwijzen hiervoor naar pagina 11 van de definitieve versie van het 

bevindingenrapport van de werkgroep (versie 21 november 2011): “Deze aanbeveling 

(financieel gezien is voortzetten gunstiger) wordt onderschreven”. In ons rapport zijn 

wij uitgegaan van het bevindingenrapport van 21 oktober 2011. Dit bevatte een andere 

conclusie. De belangrijkste punten in deze versie zijn: 

o   Er is geen sluitende business case 

o   Het project voortzetten kost meer dan het nu beëindigen van het project, tenzij de claim(s) 

worden gehonoreerd. 

De ambtelijke werkgroep heeft tussen deze twee versies een aanvullende onderbouwing 

opgesteld voor het onderschrijven van de conclusies van Deloitte. Onderdeel hiervan zijn (1) de 

rentelasten die zich voor zouden doen bij het scenario ‘stoppen’,  en (2) de aanzienlijke indirecte 

kosten, voortkomende uit aan het stoppen van Noordoevers verbonden zaken.  

Het verbaast ons dat het bestaan van twee verschillende definitieve versies niet tijdens 

ambtelijk wederhoor is opgemerkt.We hebben ons rapport op bovenstaand punt aangepast – 

uitgaande van de versie van 21 november 2011, en dit omwille van de transparantie zichtbaar 

gemaakt. 

De colleges geven aan dat het rapport van de ambtelijke werkgroep was bedoeld voor de 

Stuurgroep Second Opinion Noordoevers. Deze Stuurgroep heeft met het Drechtstedenbestuur 

een Hoofdnotitie opgesteld, mede op basis van het advies van de ambtelijke werkgroep. De 

college geven aan dat er geen enkele reden was om het ambtelijke bevindingenrapport mee te 

sturen met dit voorstel. In geval van gelijkluidende conclusies van Deloitte, ambtelijke 

werkgroep en stuurgroep begrijpen wij deze redenering van de colleges. 
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Informatievoorziening 

De colleges geven aan dat het verschil in informatievoorziening tussen enerzijds Zwijndrecht en 

Hendrik-Ido-Ambacht en anderzijds de overige vier Drechtstedengemeenten logisch is, omdat 

Noordoevers het grondgebied van de eerste twee gemeenten betreft.  

Wij wijzen erop dat de problemen van de ROM-D met de grondexploitatie echter niet alleen 

deze twee gemeenten raakten, maar alle colleges, aangezien deze mede-eigenaren van zijn de 

ROM-D en daarmee direct mede-verantwoordelijken voor het project Noordoevers. Een tijdige 

informatievoorziening aan de raad achten wij daarom voor alle betrokken Drechtsteden-

gemeenten relevant.  

 

Reikwijdte onderzoek  

De colleges geven aan een beoordeling van de periode 2006-2010 te missen in ons onderzoek. 

De focus van het onderzoek ligt inderdaad op de periode 2010 tot en met 2013. Om de 

opgetreden wijzigingen in 2010 te kunnen beoordelen, hebben we ook relevante documenten 

uit de voorgaande jaren betrokken.  

De colleges geven aan het opmerkelijk te vinden dat niet alle gemeentes bij het onderzoek zijn 

betrokken. Ze baseren zich daarbij op de lijst met geïnterviewd personen in bijlage 3 van ons 

rapport. In ons onderzoek hebben we echter met alle gemeenten contact gehad en bij alle 

gemeenten informatie ingewonnen. Ook zijn alle gemeenten betrokken bij het ambtelijk 

wederhoor. 

 

 

 

 


