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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 voortgangsrapportages verantwoording afgelegd door de projectleiding aan de 
regiegroep 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 september tot met december 2013.  
 
(*) Vanwege de wisseling van projectleider per 1 januari 2014 is er nog geen projectjaarplan 2014 De-
fensie eiland opgesteld. Het projectjaarplan zal zo spoedig mogelijk aan de Regiegroep Defensie ei-
land worden voorgelegd.  
 

2. Projectdoelen 2013 en voortgang september-decemb er 
 
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 moest 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 Bijgestelde  

streefwaarden 
Helder financieel ka-
der 

Jaarlijkse actualisatie GREX op basis 
van grondbieding en fasering en laten 
vaststellen door de gemeenteraad 

April 2013 – college 
Juni 2013 – raad  

 

Planontwikkeling De-
fensie-eiland 
(- > de Wasserij CV 
is initiatiefnemer, 
gemeente toetst en 
adviseert) 

a. Opstellen DO bruggen  
b. Opstellen inrichtingsplan Defen-

sie-eiland  
Midden 

c. Start bouw Noord  (bij voldoende 
verkoop) 

a. Februari 
 

b. April 
 

c. Augustus 
 

a. Begin 2014  
 

b. November 
 
c. December 
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Doel: Prestatie indicatoren Streefwaarden 2013 Bijgestelde  
streefwaarden 

Doel: Prestatie indicatoren Streefwaarden 2013 Bijgestelde  
streefwaarden 

Planologisch kader a. Verlenen omgevingsvergunning 
Defensie-eiland Noord(*) 
b. Mogelijk beroepsprocedure bij 
Raad van State 

a. Juni  
 
b. Mei/juni 

a. Oktober 
 
b. Mei 

Sanering 
(- > de Wasserij CV 
is initiatiefnemer, 
gemeente toetst en 
adviseert) 

Start ISCO-sanering vlekken U, I en J 
(duur: 4 jaar) en ontgraving I en mo-
gelijk J. 
 

Januari 
  

 

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

September  2014 

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

 2014 

Promotie/communica
tie 

a. Organiseren informatieavonden 
over sanering, bouwrijp maken en 
bouw 
b. Bewoners informeren. 

a. 2-maandelijks 
 
 
b. voortdurend 

 

Risicoanalyse Opstellen/actualiseren risicoanalyse Maart 
 

Februari 2014 

(*)De bouwvergunning voor het eerste gebouw (het appartementengebouw bij de brug) is al in de-
cember 2012 verleend) 
 
Ad 2: Planontwikkeling Defensie eiland  

Project Defensie Eiland te Woerden fase 1 (oftewel plandeel Noord) bestaat in totaal uit 95 woningen, 
waaronder 22 appartementen ten behoeve van Stichting GroenWest en 73 marktwoningen (29 appar-
tementen en 44 grondgebonden woningen). In juni 2012 heeft De Wasserij CV 69 van deze 73 markt-
woningen in verkoop gebracht. De resterende 4 woningen maakten onderdeel uit van het appartemen-
tencomplex (Gebouw 2A) dat Stichting GroenWest grotendeels afneemt. 

Start bouw 
Om te kunnen starten met de bouw zou, volgens het contract tussen ontwikkelaar en gemeente, 70 % 
moeten zijn voorverkocht. In mei 2013 was dit voorverkooppercentage nog niet behaald. Daarom stel-
de de Wasserij CV voor om planfase Noord in kleinere stukken op te delen. Op 11 juli 2013  heeft de 
Gemeenteraad besloten dat zij bereid zijn om over deze nieuwe fasering te onderhandelen met De 
Wasserij CV. Voor deze onderhandelingen is een externe partij ingehuurd, dhr. Van Joolingen van 
Akro Consult. De onderhandelingen eind oktober succesvol afgerond. 

Tot de onderhandelingsresultaten behoren onder andere de volgende afspraken: 

- Start bouw van twee middenblokken inclusief de parkeervoorziening nog in het jaar 2013. 
- Voor de overige fasen in plandeel Noord zijn data vastgelegd waarop de Wasserij CV uiterlijk de 

grond dient af te nemen. 
- Volledige overeenstemming met GroenWest en start bouw van hun complex van (inmiddels) 27 

appartementen; de omgevingsvergunning daarvoor is al verleend. 
- Start bouw in 2014 van de langzaam verkeersbrug met behoud van de subsidie volgens het reeds 

door de gemeente goedgekeurde ontwerp en met de inspanningsverplichting tot oplevering in 
2014.  

- Verlaging van De Citadel  (het appartementencomplex op de noordelijke punt van het eiland) van 
8 naar 6 bouwlagen: een verlaging van 25 %.  

- Instemming met een verlaging van het grondbod van De Wasserij CV met 1.150.000,- voor het 
noordelijk deel van het Defensie-eiland 

 
De afspraken zijn op 17 december 2013 vastgelegd in een Aanvullende Overeenkomst. Ook is op 17 
december 2013 feestelijk een eerste paal geslagen. De bouw van het Defensie eiland is daarmee ge-
start. 
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Ad 3: Planologie 
Op 24 oktober 2013 is de omgevingsvergunning voor de eerste bouwdelen van Noord verleend. 
 
Ad 4: Sanering 
Op het Defensie eiland bevinden zich drie vlekken die met VOCl en vergelijkbare stoffen verontreinigd 
zijn, te weten vlek U, J, en I.   
Bij vlek J, de vlek half onder gebouw de Wasserij aan de zijde van de Wilhelminaweg, is in juni gecon-
stateerd dat de vervuiling zich  ook buiten het werkgebied bevindt. De ontwikkelaar is alleen verant-
woordelijk voor sanering binnen het werkgebied, de gemeente is verantwoordelijk voor alle vervuiling 
buiten deze gebieden. In december 2013 is er een Aanvullende saneringsovereenkomst gesloten, 
waarin wordt geregeld dat de Wasserij Cv de extra vervuiling zal meenemen in de sanering. De ge-
meente koopt dit af met een vast bedrag (circa € 200.000,-).  
Domeinen (ROVB), die het Defensie eiland aan de gemeente heeft verkocht, heeft inmiddels een eer-
ste brief ontvangen waarin wij hen aansprakelijk stellen voor deze niet  eerder ontdekte verontreini-
ging. 
 
Ad 8 Risicoanalyse 
Gedurende de fase van onderhandelingen leken de positie en de daarmee samenhangende risico’s 
voor de gemeente vrijwel dagelijks te wijzigen. In overleg met de afdeling Planning & Control is er 
daarom besloten de risico analyse uit te voeren op basis van de behaalde resultaten en gesloten 
overeenkomsten. De risico analyse wordt dus, anders dan anders, pas begin 2014 uitgevoerd. 
 
 
3. Samenvatting voortgangsrapportage september-dece mber 2013 
 
De onderhandelingen over de fasering van plandeel Noord zijn afgerond. De bouw van de eerste wo-
ningen is in december begonnen, en er zijn harde afspraken gemaakt over de afname van de grond 
voor de andere plandelen in fase Noord. Ook is bereikt dat gebouw de Citadel 2 bouwlagen wordt ver-
laagd, van 8 naar 6 lagen, en dat de langzaamverkeersbrug in 2014 wordt aangelegd. De gemeente 
heeft in ruil voor deze afspraken de grondprijs voor plandeel Noord met 1,15 miljoen verlaagd.  
De sanering verloopt voorspoedig, maar er is bij werkgebied J een vervuiling ontdekt buiten het werk-
gebied. De sanering hiervan voor een vaste prijs bij de Wasserij CV neergelegd. Het Rijk (Domeinen) 
wordt aansprakelijk gesteld voor deze extra, niet eerder ontdekte vervuiling.  
 
 
4. Communicatie 
 
Algemeen 
In de periode september–december is er door betrokken partijen veelvuldig onderhandeld, deels ach-
ter de schermen, over gefaseerde bouw op het Defensie-eiland. Ook de raad is hierbij betrokken. De 
besprekingen gaven regelmatig aanleiding tot persvragen en artikelen in de krant. Overigens betreft 
het een periode waarin er – afgezien van de onderhandelingsresultaten - niet veel feitelijk nieuws te 
melden viel: de sloop en de bestemmingsplanprocedure waren achter de rug, de sanering is in een 
vergevorderd stadium en de verkoop was gestart, maar de start uitvoering liet nog op zich wachten tot 
medio december.  
 
Eerste paal 
Op 17 december werd door wethouder Schreurs en enkele toekomstige bewoners de symbolische 
eerste paal geslagen op het noordelijke deel van het Defensie-eiland. Ontwikkelaar De Wasserij CV 
heeft hiervoor persberichten opgesteld, waarbij de gemeente heeft meegelezen.  
 
Rib splitsing noordelijke deel 
Eind oktober is er een rib uitgegaan naar de raad. Hierin werd ingegaan op de achtergronden van de 
onderhandelingen met de ontwikkelaar en werd het bereikte resultaat inclusief financiële gevolgen 
toegelicht, namelijk overeenstemming over de splitsing van het noordelijke deel van het Defensie-
eiland. In de rib komen onder andere de afnamegaranties, verlaging van de Citadel en versnelde aan-
leg van de fietsersbrug aan de orde.  
 
Overdracht tegeltableau 
De gemeente wil een historisch tegeltableau, dat in juni 2013 aan burgemeester Molkenboer was 
overhandigd door Defensie, in bruikleen geven aan Stichting Het Kasteel. De voorbereidingen hier-
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voor zijn gaande, naar verwachting kan het tableau in het voorjaar van 2014 worden overgedragen. 
Dit zal een persmoment worden, waarbij ook medewerkers van Defensie en vertegenwoordigers van 
Woerdense monumentenorganisaties zullen worden uitgenodigd. Het tegeltableau, met daarop het 
Kasteel van Woerden, was in 1998 met het KPU-bedrijf meeverhuisd van het Defensie-eiland naar 
Soesterberg. Het werd in 1948 door de middenstand aangeboden aan Defensie, destijds een van de 
grootste werkgevers van Woerden.  
 
BK Breed over sanering 
Het blad BK Breed heeft op 2 november 2013 een artikel gewijd aan de sanering van het Defensie-
eiland.  
 
Websites 
De Wasserij CV heeft uitgebreide informatie over de verkoop, de planning en de procedures geplaatst 
op haar website www.defensie-eilandherleeft.nl . De gemeente verwijst zoveel mogelijk naar deze 
website voor actuele informatie over het Defensie-eiland. Omgekeerd verwijst De Wasserij CV naar de 
website van de gemeente voor informatie over het bestemmingsplan.  
 
 
5. Financiën 
 
In november 2008 heeft de Raad ingestemd met de gunning aan Blauwhoed. In de daar op volgende 
jaren is  gewerkt aan optimalisatie van het plan en de grondbieding. Dit heeft geleid tot een verdubbe-
ling van het grondbod. Daarnaast zijn er diverse subsidies aangevraagd en verleend voor de ontwik-
keling van het Defensie eiland. Hiermee is de financiële doelstelling weliswaar niet behaald, maar is 
het tekort wel afgenomen.  
In totaal is tot nu toe voor circa 3 miljoen aan subsidiegelden ontvangen. De komende jaren wordt nog 
circa 0,7 miljoen aan subsidie verwacht.  
Bij de behandeling van de begroting van 2010 is een voorziening in de algemene dienst opgenomen 
ten gunste van de grondexploitatie Defensie-eiland van € 5,0 mln (netto contant per 1 januari 2009). 
Daarnaast is bij de vaststelling van de grondexploitatie Defensie eiland 2010 is een extra voorziening 
getroffen van ca.€  7,4 miljoen op eindwaarde uit de algemene reserve grondbedrijf. Deze voorzienin-
gen dienen om het voorziene tekort op de grondexploitatie af te dekken. 
Het project Defensie-eiland is en blijft in financieel en juridisch opzicht een risicovol project voor de 
gemeente. Zowel binnen het project als gemeentebreed is er nadrukkelijk aandacht voor risicoanalyse 
en- management. Op dit moment is met  name de marktsituatie in grote mate bepalend voor de pro-
jectvoortgang. Deze omstandigheden zijn niet door de gemeente Woerden te beïnvloeden. 
Een strakke sturing en “marsroute” voor dit project is en blijft van belang om de risico’s voor de ge-
meente zoveel mogelijk te beperken. In januari 2011 is een aanvullende overeenkomst met de ontwik-
kelaar gesloten om nadere afspraken vast te leggen.  
 
In de afgelopen maanden zijn  gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar om te beschouwen in hoever-
re een gefaseerde uitvoering van Fase Noord voor partijen opportuun is. De gemeente heeft zich in 
deze gesprekken laten vertegenwoordigen door een externe onderhandelaar teneinde een maximaal 
resultaat te behalen, binnen de door de raad gestelde kaders. In het onderhandelingsproces is geble-
ken dat de gemeente in financiële zin een stevige financiële veer heeft moeten laten om tot een resul-
taat te komen. Deze veer heeft een omvang van circa € 1,1 miljoen en wordt gedekt uit de algemene 
reserve grondbedrijf. Het onderhandelresultaat voldoet aan de kaders zoals gesteld door de raad en 
heeft bijgedragen aan een versnelling van de bouw die in december officieel is gestart. 
Ten aanzien van de sanering is er een extra vervuiling buiten de werkgebieden ontdekt. Deze heeft 
geleid tot extra kosten voor de gemeente van circa €  200.000,-. Mogelijk kunnen deze kosten worden 
verhaald op het Rijk (Domeinen).  
 
Parkeergarage 
Voor de realisatie van de openbare parkeervoorziening op het Defensie-eiland voor 85 parkeerplaat-
sen, waarin ook compensatie voor de plaatsen rond het Kasteel is voorzien, is separaat krediet aan-
gevraagd, dat op 30 juni 2011 door de Raad is verleend. Deze parkeergarage valt buiten de financiële 
en projectscope van de grondexploitatie en projectgroep Defensie-eiland. 
 
Planvoorbereidingskosten 
Er wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijk planproces teneinde de planvoorbereidingskosten zo 
laag mogelijk te houden. De marktomstandigheden zorgen voor stevige tegenwind in de projectvoort-
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gang. Dit heeft tot gevolg dat de ambtelijke inzet langer duurt en in sommige gevallen zwaarder is dan 
wanneer sprake was geweest van een regulier projectproces.  
 
In de afgelopen maanden is aanvullende inzet gepleegd op het aanjagen van de woningbouw op het 
Defensie-eiland. Er is onder meer met de Provincie Utrecht gesproken over mogelijke samenwerking 
in dit project. Voorts is besloten om gesprekken te voeren met de ontwikkelaar om te bezien of het 
voor partijen opportuun is om over te gaan tot een gefaseerde uitvoering van fase Noord. Dit zijn 
werkzaamheden die nodig zijn, maar niet zijn voorzien in de grondexploitatie.  
In de onderhandeling met de ontwikkelaar heeft de gemeente een bijdrage van € 75.000 in deze extra 
plankosten bedongen bij de ontwikkelaar. 
Het beeld tekent zich af, mede op basis van de behaalde onderhandelingsresultaten, dat de realisatie 
van het eiland een langere periode zal duren dan voorheen werd aangenomen. In de herziening van 
de grondexploitatie per 2014 worden deze inzichten financieel vertaald. 
 
De grondexploitatie per 1-1-2013 kent een budget van EUR 192.000 (tijdelijk beheer en planvoorbe-
reidingskosten). De thans geregistreerde kosten tot en met het einde van 2013 liggen op circa  
€ 225.000. Gelet op de verzwaarde inzet die nodig was om het project te faseren is deze budgetover-
schrijving verklaarbaar. Bovendien draagt de ontwikkelaar bij in de extra plankosten. De eerste trance 
ter grootte van € 37.500 is reeds ontvangen. Per saldo bedragen de gemeentelijke plankosten dan € 
187.500 onder voorbehoud van nog niet administratief verwerkte kosten zijn de plankosten binnen het 
budget. 
 
Een nadere beschouwing op de planontwikkelingskosten volgt in het kader van de herziening van de 
grondexploitatie die in 2014 wordt opgesteld. 
 
 
6. Risicomanagement 
Het algemene beeld is dat het een project is met een hoog risicoprofiel. Een aantal risico’s is be-
heersbaar, voor een aantal geldt dat er maatregelen genomen kunnen worden om de gevolgen te be-
perken.  

 
In het kader van de jaarlijkse grondexploitatieherziening en het gemeentelijke MPG worden risicoana-
lyses uitgevoerd. Het betreft financiële scenarioanalyses en een kwantitatieve MonteCarlo analyse. 
 
Daarnaast wordt jaarlijks een risico-inventarisatie uitgevoerd met de leden van de projectgroep. Hierin 
worden de belangrijkste risico’s naar omvang en per fase benoemd, evenals de bijbehorende be-
heermaatregelen. Dit jaar wordt de risico inventarisatie continu uitgevoerd in het kader van de onder-
handelingen over de door De Wasserij Cv voorgelstede fasering. Pas als er een definitieve “marsrou-
te” is bepaald, zal er een risico rapportage met bijbehorende beheersmaatregelen worden opgesteld 
die past bij de gekozen route.  
 
Vanwege het onderhandelingstraject is er voor gekozen om in 2013 geen risicoanalyse uit te voeren. 
Deze volgt in het eerste kwartaal van 2014. 


