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1. Inleiding 
 
Op basis van het (meerjaren)projectplan wordt jaarlijks een projectjaarplan opgesteld. Het jaarplan 
wordt via de regiegroep Defensie-eiland door de directie vastgesteld en maakt deel uit van het afde-
lingsplan Ruimte.  
Op basis van het jaarplan worden door het college van B&W de benodigde financiële middelen be-
schikbaar gesteld aan de projectleiding.  
Periodiek wordt met voortgangsrapporten verantwoording afgelegd door de projectleiding aan de re-
giegroep Defensie-eiland, die vervolgens ter informatie aan college van B&W en raadscommissie 
worden toegezonden.  
Met Planning en Control is vanwege de budgetcyclus het volgende schema afgesproken: 
 
 1e voortgangsrapportage 2e voortgangsrapportage 3e voortgangsrapportage 
Aanleveren 3e week maart 4e week september 4e week januari 
Inhoud  januari + februari maart t/m augustus september t/m december 
    
 
Deze voortgangsrapportage gaat over de periode januari - februari 2012.  
 
 

2. Projectdoelen 2013 en voortgang januari-februari 
 
In het projectjaarplan 2013 zijn de te behalen projectresultaten bepaald en op basis daarvan is een 
raming gemaakt van alle kosten in 2013. In overleg met de betrokken afdelingen is er een urenraming 
gemaakt voor de te verrichten werkzaamheden. De benodigde capaciteit is toegekend door de afde-
lingshoofden.  
Het projectjaarplan 2013 is in december 2012 behandeld in de regiegroep Defensie-eiland en vervol-
gens in opgenomen in het afdelingsplan van de afdeling Ruimte. 
 
Projectdoelen  

 
Het initiatief voor de verdere planuitwerking ligt, net als voorgaande jaren, in belangrijke mate bij de 
ontwikkelaar. Zo moet de ontwikkelaar in 2013 zorgen voor: 

- integrale uitvoeringsvoorbereiding en vergunningaanvragen; 
- uitvoeren van de saneringsbeschikking voor fase 2; 
- uitvoering bouwrijpmaken; 
- uitwerking van het stedenbouwkundig plan naar woningontwerpen voor Defensie-eiland Mid-

den; 
- definitieve ontwerpen maken voor bruggen en andere kunstwerken en de uitvoering hiervan 

voorbereiden; 
- een goede communicatie over alle bovenstaande activiteiten. 

 
Bovenstaande werkzaamheden moet de ontwikkelaar uitvoeren binnen de door de gemeente vastge-
stelde kaders. De formele rol van de gemeente is om te toetsen of de uitwerking binnen deze kaders 
plaatsvindt en daarnaast te zorgen voor de nodige (bestuurlijke) besluitvorming.  
 
 
Doel: Prestatie indicatoren Streefwaarden 2013 
Helder financieel kader Jaarlijkse actualisatie GREX op basis van grondbie-

ding en fasering en laten vaststellen door de gemeen-
teraad 

April 2013 – college 
Juni 2013 – raad  

Planontwikkeling Defensie-
eiland 
(- > de Wasserij CV is initi-
atiefnemer, gemeente toetst 
en adviseert) 

a. Opstellen DO bruggen  
b. Opstellen inrichtingsplan Defensie-eiland  

Midden 
c. Start bouw Noord  (bij voldoende verkoop) 

a. Februari 
 

b. April 
c. Augustus 

 
Planologisch kader a. Verlenen omgevignsvergunning Defensie-eiland 

Noord(*) 
b. Mogelijk beroepsprocedure bij Raad van State 

a. Juni  
 
b. Mei/juni 

Sanering Start ISCO-sanering vlekken U, I en J (duur: 4 jaar) Januari 
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(- > de Wasserij CV is initi-
atiefnemer, gemeente toetst 
en adviseert) 

en ontgraving I en mogelijk J. 
 

  

Duurzaamheid Onderzoeken op welke wijze in de fasen Midden en 
Zuid de duurzaamheiddoelstellingen van de gemeente 
kunnen worden gerealiseerd 

September  

 Start uitwerken saneringsaanpak fase 3 en 4 (mogelijk 
met gebiedsgericht grondwaterbeheer) 

 

Promotie/communicatie a. Organiseren informatieavonden over sanering, 
bouwrijpmaken en bouw 
b. Bewoners informeren. 

a. 2-maandelijks 
 
b. voortdurend 

Risicoanalyse Opstellen/actualiseren risicoanalyse Maart 
 

(*)De bouwvergunning voor het eerste gebouw (het appartementengebouw bij de brug) is al in de-
cember 2012 verleend) 
 
Ad 2: Planontwikkeling Defensie eiland 
De verkoop van het plandeel Noord is in juni 2012 gestart: het betreft 69 woningen, waarvan 25 ap-
partementen. Helaas gaat de verkoop langzaam, maar wel gestaag. Door de crisis en door de maat-
regelen uit het Regeerakkoord zijn mensen huiverig voor het nemen van een aankoopbeslissing. Nu, 
eind januari, zijn er 22 koopcontracten getekend en op 13 woningen is een optie genomen.   
Door de Wasserij CV wordt er veel  gedaan om de verkoop te bevorderen. Zo wordt er in februari een 
nieuw instrument voor het Defensie eiland geïntroduceerd: “duokoop”. Bij duokoop wordt in eerste 
instantie alleen de woning verkocht, maar blijft de grond in een particuliere erfpachtconstructie. Op 
deze manier is de prijs lager, de koper hoeft immers niet alles af te nemen. Later kan de koper er voor 
kiezen om de erfpacht af te kopen en alsnog volledig eigenaar te worden. Mogelijk kan dit helpen om 
voor potentiële kopers de aankoopbeslissing te vereenvoudigen. 
 
Het Inrichtingsplan, waarin onder andere het vervangen van alle beschoeiingen en kadeconstructies is 
opgenomen, is in december 2012 ambtelijk goedgekeurd. In het Inrichtingsplan ontbreekt nog een 
goed ontwerp voor de brug over de Singel. Dit wordt in januari/februari 2013 verder uitgewerkt. Zodra 
ook dit ontwerp ambtelijk gereed is, wordt het volledige Inrichtingsplan ter goedkeuring voorgelegd 
aan het College van b. en w. Dat gaat naar verwachting begin maart gebeuren. 
 
Ad 3: Planologie 
Op 27 september heeft de Gemeenteraad het bestemmingsplan Defensie eiland vastgesteld. Begin 
december is tegen dit besluit beroep aangetekend bij de Raad van State.  In de maanden januari 
/februari heeft de gemeente haar verweer voor de Raad van State voorbereid. De zitting voor deze 
beroepszaak is gepland op 19 maart 2013.  
Voor gebouw 2A, het gebouw vlakbij de nieuwe brug over de Singel, is de omgevingsvergunning eind 
2012 verleend. Begin 2013 is er een bezwaar ingediend tegen deze omgevingsvergunning. De be-
antwoording wordt nu voorbereid. 
 
Ad 4: Sanering 
Op het Defensie eiland bevinden zich drie vlekken die met VOCl en dergelijke verontreinigd zijn, vlek 
U, J, en I. Hiervan is vlek I, aan de Singelzijde naast de schoorsteen, de meest vervuilde plek. In de-
cember is de ontgraving begonnen, en deze duurt waarschijnlijk nog tot eind januari. Deze ontgraving 
leidt helaas tot enige stankoverlast bij de omwonenden: in december rook het naar oplosmiddelen, nu 
ruikt het naar olie. De omwonenden worden zo goed mogelijk geïnformeerd en er wordt 2 keer per 
dag een monitoringsronde uitgevoerd om te bezien of de geur binnen de normen blijft en geen gevaar 
oplevert. Vooralsnog is dit niet het geval, maar het is wel vervelend. Als de ontgraving is afgerond 
(naar verwachting in de eerste week van februari), is de geuroverlast voorbij. 
Voor Vlek J, half onder gebouw de Wasserij aan de zijde van de Wilhelminaweg, is de ontgraving in 
februari gepland. Uit een eerste onderzoek leek de vervuiling zich tot buiten het werkgebied te hebben 
verplaatst. Daarom is er in oktober/november nader onderzoek uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de 
vervuiling slechts tot 2 meter buiten het werkgebied zit. Dit kan in de geplande werkzaamheden wor-
den meegenomen.  
 
 
4. Samenvatting voortgangsrapportage januari-februari 2013 
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De verkoop van het eiland verloopt langzaam. Dit kan er toe leiden dat de start bouw, nu gepland in 
de zomer van 2013, wordt uitgesteld. Tegen het bestemmingsplan van het eiland is een beroep inge-
steld bij de Raad van State. Dit wordt in maart 2013 behandeld. Het maken van het Inrichtingsplan 
openbare ruimte, de voorbereidingen voor het bouwrijpmaken en de sanering verlopen volgens plan-
ning. 
  


