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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van het eerste onderzoek van de Rekenkamer Middelburg. We hebben het 

onderzoek zelf uitgevoerd, voornamelijk omdat het ons eerste onderzoek is. Dit leek ons een goede 

manier om kennis op te doen van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie, voeling te krijgen met het 

functioneren van de gemeente en zicht te krijgen op de cultuur binnen het stadskantoor. Ons Visie-

document, dat wij in juli 2004 hebben aangeboden aan de raad, is een belangrijke leidraad bij het 

verrichten van ons onderzoek. Omdat het ons eerste rapport is, geven wij nu eerst nog eenmaal de 

missie van de Rekenkamer Middelburg: 

 

‘De Rekenkamer Middelburg heeft als doel het doeltreffend, doelmatig, rechtmatig en integer functi-

oneren van de gemeente Middelburg en de daarmee verbonden organen te toetsen en door het 

geven van adviezen te verbeteren. Zij voorziet daartoe de gemeenteraad en degenen die verant-

woordelijk zijn voor de gecontroleerde organen of onderwerpen van op onderzoeksfeiten gebaseer-

de informatie. Deze informatie bestaat uit onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen over 

organisatie, beheer en beleid en is in beginsel publiek toegankelijk. Daarnaast is het haar verant-

woordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een goed openbaar bestuur door kennisuitwisseling 

en samenwerking. Kwaliteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid ziet de Middelburgse Rekenkamer als 

belangrijkste kenmerken van haar producten. Onafhankelijkheid, doelmatigheid en doeltreffendheid 

zijn de belangrijkste kenmerken van haar werkwijze. De Rekenkamer Middelburg beoogt een transpa-

rante organisatie te zijn die voortdurend in de kwaliteit van haar onderzoeken en communicatie in-

vesteert’. 

 

De resultaten van onze bevindingen vindt u terug in het rapport. Wij hopen dat het voor wie het aan-

gaat nuttige informatie verschaft, maar wij hebben er vooral naar gestreefd een product af te leve-

ren, dat de raad in staat stelt haar controlerende functie uit te voeren en meer grip te krijgen op de 

bestuurlijke en financiële risico’s van de strategische projecten. We zijn van mening dat de inhoud 

van het rapport een juiste weergave is van de feiten. Tijdens het onderzoek bleek dat de dossiers van 

het project Stationsgebied onvolledig waren. Essentiële stukken ontbraken, waardoor we geen zeker-

heid kunnen geven over de volledigheid.  

 

Tot slot bedanken wij de medewerkers van de gemeente Middelburg voor de verleende medewer-

king bij het onderzoek en vooral de archiefmedewerkers voor hun inzet. De luchtfoto’s in dit rapport 

zijn van Peter Buteijn. 

 

Drs. W.W. van Wijngaarden, voorzitter 

H. Hoogstrate, lid 

Mr. A. Mast, lid 

Mr. F. Pirard, plv. lid 

Drs. E.A. Antheunisse, secretaris 
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Samenvatting  

Het onderzoek en de onderzochte vraag 

De gemeenteraad van Middelburg nam in haar vergadering van 24 mei 2004 een motie aan, waarin 

de Rekenkamer werd verzocht een onderzoek te doen naar de bestedingen binnen het project Stati-

onsgebied. Aanleiding voor dit verzoek waren de ‘aanzienlijke tekorten’, ontstaan bij de uitvoering 

van dit strategisch plan. In de periode van augustus tot december 2004 heeft de Rekenkamer onder-

zoek gedaan naar het Stationsgebied, waarbij de leidende vraag was: 

 

In hoeverre heeft de gemeente Middelburg doelmatig, doeltreffend en rechtmatig gehandeld, bij de 

ontwikkeling en de realisatie van het strategisch project Stationsgebied? 

 

Deze centrale vraag is in het rapport opgesplitst in drie deelvragen: 

 

1. Zijn de gegeven prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid 

gehaald (doeltreffendheid)? 

2. Zijn de prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen gerealiseerd (doelma-

tigheid)? 

3. Zijn de bestedingen in overeenstemming met de wet- en regelgeving (rechtmatigheid)? 

 

Bij de afbakening van het onderzoek zijn de volgende vier plandelen betrokken: de stationsomge-

ving, het Waterschap, de parkeergarage en het stadskantoor. De onderzochte periode betrof de 

ontwikkelingen vanaf het gereedkomen van de ‘Kwaliteitsatlas 2030’ in 1998 tot heden, december 

2004. 

 

De Rekenkamer heeft een dossieronderzoek gedaan en enkele betrokkenen uit het project geïnter-

viewd, waarna in november en december gewerkt is aan de totstandkoming van het onderzoeks-

rapport.  

 

Plandelen, gebeurtenissen en context 

Na het aantreden van het nieuwe college onder leiding van burgemeester Spahr van der Hoek in 

1997 werd de Kwaliteitsatlas 2030 opgesteld door het stedenbouwkundig bureau BVR van Riek Bakker. 

Uit deze visie op de toekomst van Middelburg werd een aantal grote projecten gestart. Eén van deze 

projecten was de ontwikkeling van het Stationsgebied. De doelstelling voor dit gebied luidde als 

volgt: ‘. . . komen tot een hoogwaardige, stedelijke ontwikkeling van het Stationsgebied, waardoor 

het gebied niet langer een scheidende, maar een verbindende rol gaat vervullen voor de gehele 

stad’.  
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Elk plandeel, welke we onderzocht hebben binnen het Stationsgebied, heeft zijn eigen historie 

en karakteristiek. Zo heeft het Waterschap de grond waarop haar kantoor gebouwd is, verwor-

ven voor één gulden. Onder het Waterschap bestaat de fundering uit de parkeergarage welke 

bij de bouw de nodige vertraging opliep. Bij de graafwerkzaamheden waren er vertragingen 

door onder meer bouwstakingen en de vondst van explosieven. De kosten zijn aanmerkelijk ho-

ger uitgevallen, niet alleen door de vertraging, maar ook door de vorm van de parkeergarage, 

de damwand en de aanvaarbeveiliging. In de stationsomgeving is ook het nieuwe stadskantoor 

gebouwd. De geplande langzaam verkeersbrug is niet gerealiseerd. De vierde toren van het 

stadskantoor zou verhuurd worden, maar tot op heden is dit niet gelukt. 

  

De projecten zijn gestart in een turbulente periode. Onder grote tijdsdruk (door afspraken over 

de oplevering van het Waterschapskantoor en een deadline voor een Rijkssubsidie) moest een 

start gemaakt worden met de projecten in het Stationsgebied. De rol van het college, onder 

leiding van Spahr van der Hoek, is veel besproken. Twee wethouders stapten op tijdens de 

ambtsperiode en de burgemeester werd op ‘non actief’ gesteld. In 2003 is een grootscheepse 

reorganisatie doorgevoerd in de ambtelijke organisatie en de structuur van de lokale overheid is 

daarnaast ingrijpend gewijzigd door de invoering van de Wet Dualisering gemeentebestuur.  

 

In 1998 waren de verhoudingen tussen het College en het ambtelijk apparaat zeer slecht. In de-

ze context is door Adviesbureau Berenschot een advies over de projectstructuren bij de Ge-

meente Middelburg uitgebracht. Het projectbureau dat eerst de projecten begeleidde, werd 

op grond van dit advies ontbonden, maar de verdere aanbevelingen van het advies van Beren-

schot zijn nauwelijks geïmplementeerd.  

 

De uitvoering van de werken in het Stationsgebied zijn begonnen zonder een gedegen risico-analyse. 

Ook ontbrak het aan een totale kostenraming. De tijdsdruk was groot, omdat bepaalde werken voor 

de zogenaamde ‘De Boer subsidies’  in aanmerking kwamen. Dan moest wel voor 1 januari 2001 zijn 

gestart met de werkzaamheden. Verder had men zich aan het Waterschap verplicht in het eerste 

kwartaal 2001 met de bouw te beginnen. Deze tijdsdruk is er debet aan, dat zeker in de beginperiode 

van globale aannames is uitgegaan. Ongetwijfeld (mede) hierdoor is een aantal posten (aanmerke-

lijk) hoger uitgevallen dan geraamd. Op zich zijn de posten, voor zover de Rekenkamer zich daar een 

beeld van heeft kunnen vormen, onvermijdelijk geweest. Met name de kademuren met aanvaarbe-

veiliging, de bodemsanering, de explosieven en het archeologisch onderzoek zijn hier voorbeelden 

van.  
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Conclusie doeltreffendheid 

Een goed oordeel over de doeltreffendheid van het Stationsgebied als project is moeilijk te geven 

door de Rekenkamer. Aan de ene kant zijn de doelstellingen niet SMART1 genoeg geformuleerd, aan 

de andere kant is het nog te vroeg om te beoordelen of het Stationsgebied een verbindende schakel 

in de stad is geworden. Gezien de doelstelling van het Stationsgebied, zou de locatie waarmee het 

Waterschap is verleid om haar kantoor in Middelburg te vestigen, beter door het stadskantoor bezet 

kunnen worden. De niet gerealiseerde langzaam verkeersbrug naar het stadskantoor had kunnen 

bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.  

 

Conclusie doelmatigheid 

Het advies van Berenschot ten aanzien van de projectstructuur is onvoldoende geïmplementeerd. Er 

lag geen gedegen risico analyse ten grondslag aan de gevraagde kredieten voor de werken in het 

Stationsgebied. Het verkopen van het grondkavel aan het Waterschap voor één gulden, is ondoel-

matig in termen van financiën. Het is twijfelachtig of binnenhalen van het Waterschap leidt tot baten 

die deze ondoelmatigheid compenseren. 

 

Conclusie rechtmatigheid 

De Rekenkamer heeft niet geconstateerd dat er bestedingen hebben plaats gevonden, die niet in 

overeenstemming waren met de wet- en regelgeving. Wel is vastgesteld, dat de archivering bij het 

strategisch project Stationsgebied te wensen overlaat. De Rekenkamer vreest dat deze laatste con-

clusie ook geldt voor de overige projecten. De Rekenkamer heeft geconstateerd dat er weinig ge-

daan wordt aan contractbeheer. Het werken met side-letters moet zoveel mogelijk uitgebannen 

worden, waar mogelijk dient alles geregeld te worden in contracten. 

 

Aanbevelingen 

1. Concrete doelen. Het bestuur dient aan te geven wat de meetbare beleidseffecten zijn van 

de beleidsdoelen van de strategische projecten, opdat in de toekomst getoetst kan worden 

of de producten van het beleid ook daadwerkelijk de gewenste ambitie of het resultaat op-

leveren. 

 

2. Geleidelijkheid. De gestarte projecten kunnen niet meer ‘getemporiseerd’ worden, maar 

daar waar mogelijk, en zeker in de toekomst, dient een ‘resource scan’ uitgevoerd te worden. 

Er moet hierbij gekeken worden of personele capaciteit en knowhow aanwezig zijn om 

(meerdere) projecten (tegelijk) te kunnen starten.  

 

                                                        

1
 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden 
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3. Project- en risicomanagement. Zorg voor een heldere projectstructuur. Dit betekent:  

• duidelijkheid over wie is waarvoor verantwoordelijk;  

• professioneel risicomanagement (een risico-analyse met beheersmaatregelen); 

• tijdige betrokkenheid van alle relevante partijen;  

• een heldere rapportagestructuur qua inhoud en tijdigheid, waar de raad, het college 

en de projectverantwoordelijken op kunnen sturen en waarover op een transparante 

wijze verantwoording kan worden afgelegd. 

 

De Voortgangsrapportage van de Projecten aan de Raad dient er op gericht te zijn structu-

reel en planmatig, in plaats van ad-hoc en reactief, te informeren, met als doel het effectief 

faciliteren in de controletaak van de gemeenteraad. Om deze taak goed te kunnen vervul-

len dient de gemeenteraad wel aan te geven wat zij aan (extra) informatie nodig denkt te 

hebben. De financiële matrix zou aangevuld kunnen worden met een overzicht van de be-

schikbaar gestelde kredieten. De aanwending van de kredieten dient dan te sporen met de 

voortgang van de werken. Ook een evaluatie en eventuele bijstelling van de geïnventari-

seerde risico’s mag daarbij niet ontbreken.  

 

Het is uiteraard zinvol hierbij ook de in oktober 2004 uitgebrachte rapportage van KPMG te 

betrekken, met name de paragraaf weerstandsvermogen. 

 

4. Archivering. De trommelstukken worden na de raadsvergadering met de raadsvoorstellen en 

notulen rechtstreeks aangeboden bij het centraal archief en op uniforme wijze. De archive-

ring moet zo zijn ingericht dat een reconstructie van de belangrijke feiten mogelijk is. 

 

5. De Rekenkamer wil ten aanzien van de rechtmatigheid van contracten met derden aanbeve-

len het structureel betrekken van juridisch controllers in projecten en het op orde brengen van 

contractbeheer.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Inleiding 

Voor u ligt het eerste rapport van de Rekenkamer Middelburg, de rapportage van het onderzoek 

naar de ontstane tekorten in het Stationsgebied. De werken in dit gebied hebben het aangezicht van 

Middelburg ingrijpend veranderd. Met het verhuizen van het gemeentelijk bestuur naar het nieuwe 

stadskantoor en het gereed komen van het Waterschap is de eerste fase van het Masterplan Plus 

gerealiseerd.  

 

De afgelopen jaren waren bewogen jaren voor het gemeentelijk apparaat. De wisseling van college 

en Raad, het aantreden van een nieuwe burgemeester in 2002, een ingrijpende reorganisatie en de 

invoering van het duale stelsel hebben hun sporen nagelaten in de recente geschiedenis van de 

gemeente Middelburg. Deze hectiek speelt op de achtergrond van de ontwikkelingen in het Stati-

onsgebied. Daarnaast zijn meerdere grote projecten gestart in het kader van de kwaliteitsatlas 2030. 

Deze zogenaamde strategische projecten doen een  beroep op de veerkracht van het bestuur en 

het ambtelijk apparaat.  

 

Het is goed om na deze eerste fase uit het Masterplan Plus terug te kijken op een hectische periode, 

zodat voor de toekomst lessen geleerd kunnen worden. In deze inleiding gaan we achtereenvolgens 

in op de aanleiding van het onderzoek, het doel en de onderzoeksvragen, de afbakening en de me-

thode van onderzoek. 

 

1.2 Aanleiding van het onderzoek 

De gemeenteraad van Middelburg nam in haar vergadering van 24 mei 2004 een motie aan, waarin 

de Rekenkamer werd verzocht een onderzoek te doen naar de bestedingen binnen het project Stati-

onsgebied. Aanleiding voor dit verzoek waren de ‘aanzienlijke tekorten’, ontstaan bij de uitvoering 

van dit strategisch plan. Met het oog op andere strategische projecten, die nog niet zijn afgerond, 

dan wel nog in uitvoering moeten worden genomen, acht de raad een onafhankelijk oordeel over 

de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van belang, teneinde de beheersing bij deze 

andere projecten te optimaliseren. 

 

In zijn brief van 21 juli 2004 reageerde de voorzitter van de Rekenkamer positief op het verzoek. Overi-

gens had hij reeds een toezegging gedaan tijdens de vergadering van de raadscommissie Algemeen 

Bestuur van 13 juli 2004.  
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1.3 Doel van het onderzoek en de onderzoeksvragen 

In het verzoek van de Raad aan de Rekenkamer is het doel van het onderzoek als volgt verwoord: 

‘het verkrijgen van inzicht in de beheersing van dit project en te leren van de ervaringen die dit ople-

vert voor toekomstige projecten’.  

 

De Rekenkamer ziet in deze formulering twee beoogde doelen: 

1. Leren van de ervaringen van dit project en dus het aandragen van verbetermaatregelen 

voor toekomstige projecten in uitvoering. 

2. Het geven van inzicht in de besluitvorming, aansturing, planning, uitvoering en evaluatie van 

het project Stationsgebied. 

 

De eerste doelstelling is de belangrijkste en dit zal in onze aanbevelingen helder doorklinken. De 

tweede doelstelling behoeft een nadere onderverdeling in (deel)onderzoeksvragen die richtingge-

vend zijn geweest in het onderzoek. De volgende hoofdvraag is geformuleerd: 

 

In hoeverre heeft de gemeente Middelburg doelmatig, doeltreffend en rechtmatig gehandeld, bij de 

ontwikkeling en de realisatie van het strategisch project Stationsgebied? 

 

Om een zo duidelijk mogelijk antwoord te krijgen op de zojuist geformuleerde hoofdvraag, zijn de 

volgende drie deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen zijn weer onderverdeeld in een aantal 

subvragen: 

 

I. Zijn de gegeven prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ge-

haald (doeltreffendheid)? 

1. Wat waren de doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten van de investe-

ringen in het Stationsgebied voor de gemeente Middelburg? 

2. Wat is hiervan gerealiseerd? 

3. Hoe verhouden de prestaties zich tot de doelstellingen?  

4. In welke context is het project tot stand gekomen? 

 

II. Zijn de prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen gerealiseerd (doelmatig-

heid)? 

5. Welke structuren waren er om het project te realiseren en zijn deze adequaat? 

6. Hoe verhouden de projectstructuur en de context zich tot elkaar? 

7. Was de structuur van het project doelmatig in het licht van de context?  

8. Hoe werd gereageerd en geanticipeerd op onvoorziene gebeurtenissen?  
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III. Zijn de bestedingen in overeenstemming met de wet- en regelgeving (rechtmatigheid)? 

9. Welke bestedingen zijn gedaan in het project? 

10. Hoe hebben de bestedingen zich ontwikkeld in de loop van het project? 

11. Hoe werden beslissingen genomen over de bestedingen en hoe werd hierover ge-

communiceerd? 

 

1.4 Onderwerp van onderzoek: afbakening  

In de Kwaliteitsatlas Middelburg 2030 is een aantal lange termijndoelstellingen geformuleerd. In deze 

Kwaliteitsatlas is onder meer het ontwikkelingsperspectief geschetst van het Stationsgebied, dat ver-

der uitgewerkt is in het ‘Masterplan Stationsgebied Middelburg’. In 2001 is hiervan een geactualiseer-

de versie uitgebracht: het ‘Masterplan plus’. 

 

Volgens het Masterplan is het Stationsgebied op te delen in vier hoofdgebieden. 

- Stationsgebied; 

- Havengebied; 

- Groene Driehoek; 

- Ramsburg. 

  

De ontwikkeling van het Masterplan vindt in twee fasen plaats. De eerste fase omvat het Stationsge-

bied. Nu, eind 2004, is dit gebied zo goed als klaar. In de tweede fase zullen de overige drie gebieden 

ontwikkeld worden: het Havengebied, de Groene Driehoek en Ramsburg. Deze blijven in deze rap-

portage buiten beschouwing. Ook de locatie Poelendaele is in dit onderzoek niet onderzocht. 

 

De Rekenkamer heeft haar onderzoek dus beperkt tot de eerste fase, het Stationsgebied. De eerste 

fase van het hierboven gedefinieerde project bestaat uit een aantal werken of plandelen. De vol-

gende plandelen zijn door de Rekenkamer onderzocht: 

 

1. Stationsomgeving. Dit plandeel bestond uit de herinrichting van de Stationsstraat, de aanleg 

van kademuren, het verleggen van de Kanaalweg, het verbeteren van de aansluiting van 

het P&R terrein op de Schroeweg, het opruimen en herinrichten van het busstation aan de 

Loskade en tenslotte het aanleggen van het nieuwe busstation naast het N.S. station. 

2. Het Waterschap, 

3. Parkeergarage onder het Waterschap en stadskantoor, 

4. Het stadskantoor. 
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1.5 Methode van Onderzoek  

De methode die voor het onderzoek is gevolgd, bestaat uit vijf stappen.  

 

1. Richtinggevende gesprekken 

Om een eerste indruk te krijgen van de materie zijn er voorafgaand aan het onderzoek gesprekken 

gehouden met de projectleider en de controller van het project, Zo kwam er zicht op de richting en 

probleemstelling van het onderzoek. Tijdens deze fase is ook het terrein van onderzoek afgebakend. 

De stationsomgeving, de parkeergarage, het waterschapskantoor en het stadskantoor werden on-

derwerp van dit onderzoek. 

 

2. Dossieronderzoek 

De tweede fase bestond uit een diepgravend dossieronderzoek. Met behulp van de stukken uit het 

archief is getracht een reconstructie te maken van de periode 1999 tot 2004. Niet alleen de officiële 

documenten, maar ook memo’s, beleidsstukken en vergaderverslagen zijn bestudeerd. Het feit dat 

de archivering niet op orde bleek, leverde veel vertraging op, maar ook een onvolledig beeld van de 

feiten.  
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Beperkingen in het dossieronderzoek 

Gedurende het dossieronderzoek werd duidelijk dat de archivering van het project Stationsgebied 

niet op orde was. Het betreft hier de zogenaamde ‘trommelstukken’. Bij raadsvoorstellen worden 

vaak meer vertrouwelijke stukken, zoals offertes en contracten in de ‘trommel’ ter inzage gelegd voor 

de Raadsleden. Voor een volledige reconstructie van de feiten zijn deze stukken onontbeerlijk. Deze 

trommelstukken zijn niet consequent gearchiveerd. De Rekenkamer acht inzage in en kennisneming 

van deze trommelstukken essentieel om aan de kwaliteitseis van een onderzoek te voldoen. Oproe-

pen aan ambtenaren en managementteam hebben niet geleid tot het boven water krijgen van alle 

stukken.  

 

Ondanks het feit dat veel originele stukken onvindbaar bleken, heeft de Rekenkamer vertrouwen in 

de juistheid van de in dit rapport geschetste gang van zaken en de conclusies die getrokken zijn naar 

aanleiding van dit onderzoek. Wel is zij van mening dat het archiveren in de gemeentelijke organisa-

tie aandacht verdient. Het gaat hier niet om het archief zelf en de medewerkers van het archief, 

maar om het archiveringsgedrag van ambtenaren. Alle originele stukken horen gedeponeerd te 

worden in het archief, zodat zij op ieder moment traceerbaar en opvraagbaar zijn. 

 

 

3. Interviews 

Na het dossieronderzoek zijn tien interviews gehouden. Van de interviews is een verslag gemaakt, dat 

voor commentaar is voorgelegd aan de geïnterviewden. In de bijlage is een lijst van de geïnterview-

de personen te vinden. 

 

4. Rapportage 

Na het houden van de interviews is het conceptrapport geschreven. 

 

5. Wederhoor 

De conceptrapportage is in december 2004 voorgelegd aan het college van B&W. Het college heeft 

een commentaar geschreven op het rapport. Op dit commentaar heeft de Rekenkamer een na-

woord geschreven.  

 

De Rekenkamer heeft geen onderzoek gedaan naar de boekhoudkundige verwerking van de kosten 

en uitgaven in het Stationsgebied. Het gaat hier om de vraag of de kosten daadwerkelijk op de stra-

tegische projecten zijn verantwoord. De Rekenkamer gaat er van uit dat de rechtmatigheid van de 

boekhoudkundige verwerking door de accountant in de afgelopen jaren is onderzocht.  
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1.6 Opbouw van het Rapport  

In het tweede hoofdstuk wordt de geschiedenis van de projecten in grote lijnen weergegeven. Hierbij 

wordt ingegaan op: de aanleiding van de kwaliteitsatlas 2030, de vier afzonderlijke plandelen en de 

relevante omgevingsfactoren. In hoofdstuk 3 presenteert de Rekenkamer de onderzochte feiten. Uit-

eindelijk worden in hoofdstuk 4 de conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven.  
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Hoofdstuk 2: Het Stationsgebied 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de onderzochte plandelen. Het startpunt is 

de Kwaliteitsatlas 2030 van het bureau BVR en de doelstellingen die het gemeentelijk bestuur 

voor ogen had met de ontwikkeling van het Stationsgebied. Voorts wordt een korte historische 

schets van de vier plandelen gegeven, achtereenvolgens de stationsomgeving, het Water-

schapskantoor, de parkeergarage en het stadskantoor. Voor een goed begrip van het onder-

zoeksonderwerp wordt de context van de strategische projecten beschreven en gaan we in op 

de projectstructuur en de wijze van besluitvorming binnen de politiek-bestuurlijke context. Het 

hoofdstuk sluit af met een resumé. 

 

2.2 De kwaliteitsatlas 2030 en het Stationsgebied 

Kwaliteitsatlas 2030 

Het college van burgemeester en wethouders presenteerde in 1997 een ambitieus programma. 

Middelburg moest een nieuw elan krijgen. Daarbij hoorde een nieuw zwembad, meer woningen, 

een nieuwe schouwburg, ontwikkeling van het Stationsgebied en herinrichting van de binnen-

stad. In het voorjaar van 1998 gaf het gemeentebestuur opdracht aan het bureau BVR van de 

stedenbouwkundige Riek Bakker om een toekomstvisie voor Middelburg te ontwikkelen. Uit-

gangspunt bij de ontwikkeling van de visie was dat het historisch stadshart gespaard diende te 

blijven. In oktober 1998 presenteerde BVR de Kwaliteitsatlas 2030. De oude stadskern bood wei-

nig mogelijkheden voor uitbreiding en vernieuwing. Mede om deze reden werd er gekozen voor 

de ontwikkeling van het Stationsgebied (Middelburg Monumenten 7/8, 2002).  

 

In 1999 werd de samenwerking met het bureau BVR verlengd en kreeg zij de opdracht om pro-

jectontwikkelaars binnen te halen voor de Mortiere en het Stationsgebied. Uiteindelijk lukte dit 

voor de Mortiere, maar de vorming van een consortium voor het Stationsgebied bleek uiteinde-

lijk niet haalbaar. 

 

Doelstellingen van het Stationsgebied 

In het ‘Masterplan Plus’ wordt het Stationsgebied gedefinieerd als het gebied dat aan de westkant 

wordt begrensd door de Schroebrug en aan de Oostkant door het Bruggenhoofdgebouw. Het laatste 
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gebouw zou een woonbestemming krijgen en moest naast de langzaam verkeersbrug bij het huidige 

Stadskantoor verrijzen. 

 

De doelstelling van het strategisch project ‘Stationsgebied’ is in het projectplan (1999) als volgt ge-

formuleerd: 

 

‘Het Middelburgse Stationsgebied wordt ervaren als een zone, die de verschillende stadsdelen 

scheidt. Door het Kanaal door Walcheren meer te benutten, door het toevoegen van hoogwaardige 

woon-, werk- en waterlocaties en door investeringen in verbindingen voor openbaar vervoer en lang-

zaam verkeer wil het gemeentebestuur komen tot een hoogwaardige, stedelijke ontwikkeling van dit 

gebied, waardoor het gebied niet langer een scheidende, maar een verbindende rol gaat vervullen 

voor de gehele stad’. 

  

Het strategisch project Stationsgebied omvat de herstructurering en revitalisering van dit gebied met 

als doel het creëren van een nieuw stadshart. ‘Het kanaal door Walcheren dient een bindende in 

plaats van een scheidende factor te zijn voor de stad’ (Voorjaarsnota 2004) In de Kwaliteitsatlas Mid-

delburg 2030 is het als volgt geformuleerd. 

 

‘Het nu afzijdig gelegen Stationsgebied wordt omgevormd tot een levendig en dynamisch stadsdeel’. 

 

 

 

In de onderstaande paragraaf worden de vier plandelen, die gezamenlijk deze doelstelling 

moeten realiseren, in het kort beschreven en wordt de geschiedenis van de bouw weergege-

ven. 

 

2.3 De vier plandelen in ontwikkeling 

Naast de Kwaliteitsatlas 2030 werden ook de specifieke ideeën over het Stationsgebied door 

BVR in een document opgetekend. In 1998 kwam BVR met het Masterplan Stationsgebied Mid-
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delburg. In februari 2001 zag een bijgestelde versie ‘het Masterplan Plus’ het licht. In het hierna 

volgende wordt per plandeel een korte schets gegeven. 

 

Stationsomgeving 

Bij het plandeel stationsomgeving gaat het om de directe omgeving van het station en de Ka-

naalweg. De infrastructuur rond de nieuwe kantoren in het gebied moest, alvorens begonnen 

kon worden met de bouw van de parkeergarage, grondig worden herzien. Concreet ging het 

om het opknappen van de voetgangerstunnel onder het spoor en het bouwen van een lift, het 

aanleggen van een fietstunnel onder het spoor en het aanleggen van fietspaden. Bij het station 

moest een ‘kiss and ride’ voorziening komen, een busterminal en een stationsplein. De Kanaal-

weg diende opgeschoven te worden in de richting van het spoor, zodat er ruimte zou ontstaan 

voor de kantoren en de parkeergarage. Langs het kanaal was een wandelpromenade en een 

kademuur voorzien (Infokanaal, nr 1, december 2000). 

 

Het project stationsomgeving stond onder grote tijdsdruk. Dit werd veroorzaakt door de afspra-

ken met het Waterschap over de oplevering van de parkeergarage terwijl de grond waarop 

gebouwd ging worden, in de eerste plaats nog geen eigendom van de gemeente was. En in de 

tweede plaats omdat verschillende projecten in het Stationsgebied in aanmerking kwamen voor 

de zogenaamde ‘De Boer subsidies’. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moest de 

bouw gestart worden voor 1 januari 2001. Er dienden nieuwe plekken gevonden worden voor 

bedrijven in het Stationsgebied en er moesten koopovereenkomsten met de Provincie en HBG-

vastgoed gesloten worden. De onderhandelingen over de verplaatsing van bedrijven stonden 

dan ook onder grote druk.  

 

Waterschap 

Op 11 september 1999 werd bekend dat het Waterschap Zeeuwse Eilanden van Goes naar 

Middelburg zou gaan verhuizen. Voor het Waterschap waren er meerdere opties voor nieuw-

bouw. De gemeente Middelburg deed een offerte die elf miljoen gulden goedkoper was dan 

de beste offerte van Goes. Overigens had het Waterschap de keuze uit zeven locaties en aan-

biedingen in Middelburg en Goes (‘Waterschap kon uitvoerig winkelen’ – PZC 25-9-1999).In een 

besloten vergadering van het bestuur van het Waterschap werd door het college het aanbod 

gedaan,. De offerte deed veel stof opwaaien in de gemeenteraad. Wethouder Bruinooge wei-

gerde tekst en uitleg te geven in de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Financi-

en over de berichtgeving in de media. Omdat de gemeente Goes er vanuit ging dat het Water-

schap binnen haar gemeentegrenzen nieuwbouw zou gaan betrekken, kwam dit als een volsla-
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gen verrassing. Over de overgang van het Waterschap ontstond wrijving met het college van 

Goes.  

 

De plaats waar het waterschapskantoor uiteindelijk is gebouwd, was in eerdere plannen de 

plaats waar het stadskantoor gebouwd zou worden. De Middelburgse raad ging in december 

1999 akkoord met de locatie en bestemming van het hoofdkantoor van het Waterschap. Op 11 

februari 2000 werd de overeenkomst tussen het college en het Waterschap getekend. Voor een 

symbolisch bedrag van één gulden werd de grond verkocht. Op het moment van deze verkoop 

was de grond nog geen eigendom van de gemeente. In de uitwerkingsovereenkomst van de 

koop was wel opgenomen dat de eigendomsoverdracht afhankelijk was van de goedkeuring 

door de gemeenteraad en Provinciale Staten.  

 

 

 

 

Parkeergarage 

Begin 2001 werden de plannen voor de parkeergarage onder het stadskantoor gepresenteerd.  

In november 2001 bleek bij behandeling in de gemeenteraad dat de geraamde bouwkosten 

van de parkeerkelder fors hoger lagen dan in het voorjaar van 2001 werd gedacht. In de eerste 

opzet was geen rekening gehouden met het gegeven dat de parkeerkelder de fundering zou 

zijn voor het Waterschapskantoor. Ook werd het aantal van 300 parkeerplaatsen uitgebreid tot 

342 en heeft de vorm van de parkeerkelder (lang en smal) uiteindelijk gezorgd voor een stijging 

van de kosten. Op 1 maart 2002 werd de eerste paal geslagen voor de parkeerkelder. 
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In de zomer van 2002 werd het werk stil gelegd na de vondst van explosieven. In 2000 was wel 

een globaal historisch onderzoek gedaan naar de bodem, omdat bekend was dat de Gealli-

eerden in 1944 de omgeving zwaar hadden gebombardeerd. Na de vondst werd een gespe-

cialiseerd bedrijf ingezet om explosieven op te sporen. Er waren zo’n honderd verdachte plaat-

sen gelokaliseerd, waarvan ongeveer de helft niet kon worden onderzocht. De metalen wanden 

rond de bouwput verstoorden de apparatuur van het explosieven opsporingsbedrijf. Toch werd 

er besloten om het graafwerk te hervatten. Begin oktober werd er echter toch weer een explo-

sief gevonden op de niet onderzochte grond. In 2002 is twee keer het werk stilgelegd. In het 

voorjaar was er een bouwstaking van drie weken, de vondst van explosieven zorgde voor een 

vertraging van drie weken. In september 2002 werd bekend dat er een tegenvaller van 5 miljoen 

euro was in het Stationsgebied. Deze tegenvaller werd vooral veroorzaakt door extra kosten voor 

bodemsanering en de aanvaarbeveiliging voor het stads- en Waterschapskantoor. 

 

Stadskantoor 

Aan het einde van de twintigste eeuw groeide de Middelburgse gemeentelijke organisatie uit 

haar jasje. Naast het oude stadhuis op de markt, waren de ambtelijke diensten over zes verschil-

lende locaties gehuisvest. Besloten werd toen tot de bouw van een nieuw stadskantoor in het 

Stationsgebied. Alle gemeentelijke diensten konden in het gebouw gehuisvest worden, behalve 

de realisatiediensten. Het ontwerp van architect Thomas Rau kwam in mei 2001 gereed. Nadat 

de gemeenteraad in december 2001 het benodigde krediet verleende, kon de aannemer HBG 

aan de slag gaan (‘Stadskantoor in het nieuwe stadshart van Middelburg’, 2004, blz. 4). 

 

Over de plaats van het nieuwe stadskantoor is lang gediscussieerd. Nadat bekend werd dat het 

Waterschap naar Middelburg zou komen op de plaats die was voorzien voor het stadskantoor, is 

de huidige locatie gekozen in 2000. Bij het stadskantoor was een langzaam verkeersbrug over 

het Kanaal voorzien ter hoogte van het Maïsbaaigebied. In juni 2002 werd besloten de brug te 

schrappen uit de plannen. Dit vanwege bezwaren van de Provincie en van de bewoners van de 

Maïsbaai. In oktober 2002 werd de eerste paal van het stadskantoor geslagen. De verhuizing 

vond plaats medio 2004. In de exploitatie opzet ging men er van uit dat de vierde toren, als bij-

drage in de exploitatiekosten,  verhuurd zou worden aan derden. De openingshandelingen op 

31 augustus werden verricht door Hare Majesteit Koningin Beatrix.  
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2.4 Een turbulente context 

De periode 1997 tot heden was voor het gemeentelijk apparaat een bewogen tijd.  De context wordt 

hieronder geschetst. 

 

Politieke verhoudingen 

Bij een omgevingsanalyse kan het college, dat aan de wieg stond van de grote strategische 

projecten, niet onvermeld blijven. De periode waarin de meeste grote projecten in Middelburg 

hun beslag kregen, wordt door alle geïnterviewden als een zeer hectische periode ervaren. Voor 

een groot deel is deze hectiek toe te schrijven aan het college dat in 1997 aantrad. Op 1 januari 

1997 werden de gemeenten Arnemuiden en Middelburg samengevoegd en werden na ge-

meenteraadsverkiezingen nieuwe wethouders gekozen. 

 

In juni 1997 kwam Spahr van der Hoek als nieuwe burgemeester naar Middelburg. Hij had zich 

ten doel gesteld de stad Middelburg op de kaart te zetten. Het nieuwe college haalde onder 

leiding van deze nieuwe burgemeester de stedenbouwkundige Riek Bakker binnen. Zij maakte 

de Kwaliteitsatlas 2030. In 2030 zou Middelburg moeten zijn uitgegroeid tot 56.000 inwoners en 

grenzen aan het Veerse meer. Er werd gesproken van een Middelburgse Renaissance. 
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De ‘affaire’ Spahr van der Hoek 

Na een tijdje werd duidelijk dat de handelwijze van de burgemeester erg solistisch was en sterk 

gericht op effectbejag. Gaandeweg raakte Spahr van der Hoek de greep op de Middelburgse 

politiek kwijt, zeker na het vertrek van twee PvdA wethouders in 2000. Twee raadsleden stapten 

uit de PvdA fractie uit onvrede met het collegebeleid, met name uit onvrede met het functione-

ren van de twee PvdA wethouders. Hierdoor raakte het college haar meerderheid kwijt in de 

raad. De twee wethouders van de PvdA moesten opstappen. Zij werden vervangen door een 

wethouder van AOV/Unie 55+ en één van de Christenunie.  

 

Na onderzoek naar zijn declaratiegedrag, geruchten over seksuele intimidatie en het feit dat hij 

meer dan een jaar op kosten van de gemeente in een hotel leefde, werd op 22 juni 2000 een 

motie van wantrouwen aangenomen door de gemeenteraad en diende hij te vertrekken. Er 

werd gesproken over een verdeel-en-heers politiek, waarbij de relaties tussen het college en de 

raad behoorlijk verstoord waren. 

  

(‘Geschiedenis van Middelburg’, 2001, p.150).  

 

Tussen de burgemeester en het ambtelijk apparaat waren de verhoudingen inmiddels verslech-

terd. Het grote aantal projecten dat tegelijkertijd in gang werd gezet trok een grote wissel op de 

inzet van ambtenaren. Het college ging een aantal verplichtingen aan, waardoor de druk nog 

groter werd dan deze al was. Ter illustratie: er werden verplichtingen aangegaan voor het ver-

kopen van grond aan het Waterschap, terwijl deze grond nog niet in het bezit was van de ge-

meente. Ook de start van de bouw van de parkeergarage onder het stadskantoor stond onder 

druk, omdat met het Waterschap afspraken waren gemaakt over de oplevering. De parkeerga-

rage was immers de fundering van het waterschapskantoor.    

 

Na een korte interim-periode van burgemeester Burgers werd in januari 2002 Schouwenaar geïn-

stalleerd als nieuwe burgemeester. Op 6 maart 2002 werden gemeenteraadsverkiezingen ge-

houden, waarin de helft van de negenentwintig zittende raadsleden niet terugkeerde in de ge-

meenteraad. Het nieuwe college werd gevormd door het CDA, PvdA en Groen Links en de 

Christenunie. Op 1 juni 2003 verliet een andere hoofdrolspeler het toneel, wethouder Bruinooge. 

Hij werd burgemeester van de gemeente Renkum. Hij werd opgevolgd door mevrouw J.L. Kool-

Blokland. 
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Het ambtelijk apparaat: Reorganisatie 2003 

In 2002 is begonnen met het reorganiseren van de ambtelijke organisatie. Er moest een omslag 

komen van een beheersmatige en vakgerichte ambtelijke organisatie naar een organisatie die 

ontwikkelings- en oplossingsgericht is. Voor het optimaliseren van de dienstverlening werden for-

se wijzigingen doorgevoerd. Beleidsmatige afdelingen werden gescheiden van uitvoerende af-

delingen en de organisatie werd verplat door een managementlaag te schrappen. De reorga-

nisatie liep vooruit op de nieuwe huisvesting van de gemeentelijke organisatie. In het najaar van 

2002 werd het aantal leidinggevenden teruggebracht van 55 naar 16 (Jaarverslag 2002, blz 9 en 

10). 

 

Op 1 oktober 2003 is de nieuwe organisatiestructuur ingegaan. De organisatie is van vier dien-

sten met twintig afdelingen teruggegaan naar drie diensten met dertien afdelingen. Verder 

werd gestalte gegeven aan een verhoogde flexibiliteit en mobiliteit binnen de organisatie en is 

een geheel nieuw functieboek ingevoerd. In 2003 is er, zowel in structuur als in cultuur, veel per-

sonele inzet geweest op diverse organisatie ontwikkelingstrajecten. Na jaren van voorbereiding 

verliet het gemeentelijk bestuur uiteindelijk in 2004 na vijfhonderdvijftig jaar het oude stadhuis om 

haar intrek te nemen in het nieuwe stadskantoor.  

 

Dualisering 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 werd de Wet Dualisering Gemeenten ingevoerd. 

Deze wet heeft grote gevolgen gehad voor de politieke verhoudingen in de lokale democratie. 

De raad heeft meer controlerende bevoegdheden gekregen en dient kaderstellend, op hoofd-

lijnen te sturen. De wethouders maken geen deel meer uit van de gemeenteraad. De ontvlech-

ting van het raadslidmaatschap en het wethouderschap moet leiden tot verduidelijking van de 

rollen van zowel de raadsleden als het college. Ruim voor de wetswijziging had een project-

groep bestaande uit raadsleden en ambtenaren de veranderingen al voorbereid. Op 18 no-

vember 2002 werd een onafhankelijke raadsgriffier benoemd.  

 

Economische situatie 

De Kwaliteitsatlas is geschreven in een periode van hoogconjunctuur. Inmiddels zijn anno 2004 

veel maatregelen genomen om het mindere economische tij te keren. De effecten hiervan in de 

overheidsvoorzieningen en bezuinigingsmaatregelen spelen een niet onbelangrijke rol in de keu-

zes van het gemeentebestuur en ook in het investeringsklimaat van de private sector. Kortom, 

de ambitieuze plannen voor het Stationsgebied als aantrekkelijke vestigingsplaats lijken voorlo-

pig lastig te realiseren. 
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2.5 De aanpak van de projecten 

Projectbureau 

Voor het maken van de Kwaliteitsatlas 2030 werd een projectbureau opgezet. Bij dit projectbureau 

werd de coördinatie van de tien strategische projecten ondergebracht. Het projectbureau werd bui-

ten de gemeentelijke kantoren gehuisvest. Ongeveer een jaar na gereedkomen van de Kwaliteitsat-

las werd het projectbureau op advies van het bureau Berenschot opgeheven, de coördinerende 

taken werden toen ondergebracht bij het afdeling concernbeleid. 

 

Advies Berenschot 

Begin februari 1998 is bureau Berenschot benaderd door het college van Middelburg om een onder-

zoek te doen naar efficiency en effectiviteit van de ambtelijke organisatie. Aanleiding was de wens 

om te komen tot een organisatie die beter is toegerust voor het realiseren van het ambitieuze politie-

ke programma voor Middelburg. De onderzoeksvragen van Berenschot betroffen de structuur en de 

omvang van de organisatie, het besturingsconcept, de managementinstrumenten en de kwaliteit 

van het management. 

 

Op verzoek van B&W van Middelburg is een versneld onderzoek (quick scan) gedaan naar de inrich-

ting van de projectorganisatie (zie kader), dit met het oog op een snelle besluitvorming inzake het 

uitvoeringstraject Kwaliteitsatlas. Dit versnelde verzoek werd later opgenomen in het deelproject 

‘flexibele organisatie’. In dit deelproject werd voorgesteld een project te starten ter bestijding van 

verkokering en non-communicatie. Projectmatig werken moest een instrument worden waarmee een 

ieder die op beleidsmatige posten functioneert, vertrouwd zou raken. 

 

Bureau Berenschot stelde dan ook: ‘over de exacte manier waarop de strategische projecten aan de 

staande organisatie gekoppeld zouden moeten worden, bestaan binnen Middelburg verschillende 

meningen’. Er werd vervolgens een traject van training en begeleiding uitgezet voor medewerkers 

die regelmatig in projecten zouden participeren en er werden mensen geselecteerd en opgeleid die 

projectmanagementrollen zouden gaan vervullen. Het hoofddoel was dat de lijn- en projectorganisa-

tie elkaar zouden versterken. Dat betekende dat in termen van aansturing en coördinatie er een 

goede regie moest zijn.  

 

De positie van de projectcontollers 

De projectcontroller was degene die in de lijnorganisatie als dienstcontroller verbonden was aan de 

dienst van de betreffende ambtelijk opdrachtgever. Naast de dienstcontroller heeft ook de concern-

controller een plaats in de organisatiestructuur van de strategische projecten. De concerncontroller 
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zou voor de projectcontroller een klankbord en vervanger voor de projecten zijn. De controller is on-

der andere verantwoordelijk voor het mede bepalen van de strategie en het beheersbaar houden 

van veranderingen in de organisatie. 

 

 

Projectstructuur volgens Berenschot 

De organisatie van een project binnen de gemeente Middelburg kent een afgesproken struc-

tuur. De belangrijkste actoren zijn:  

- De politiek opdrachtgever: een wethouder  

- De ambtelijk opdrachtgever: een directeur van een dienst  

- De projectleider: een ambtenaar 

 

Deze drie personen vormen samen de stuurgroep van het project. De projectleider functioneert 

binnen de kaders van de projectinzet, onder verantwoordelijkheid van de ambtelijk opdracht-

gever. Binnen het kader van het door het college vastgestelde projectplan is de projectleider 

volledig bevoegd. De projectleider stuurt het projectteam aan. In de projectteams worden de 

beslissingen uiteindelijk genomen door de projectleider. 

 

Bij het opstellen van bijvoorbeeld een exploitatie opzet zal deze vorm krijgen in het projectteam, 

waarna de projectleider de exploitatie opzet in de stuurgroep brengt. Na goedkeuring zal de 

opzet naar het college gaan en daarna voor vaststelling in de gemeenteraad. Eenmaal vastge-

steld, is de projectleider volledig bevoegd om het aangevraagde budget te besteden binnen 

de vastgestelde kaders. 

 

Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris en de drie dienstdirecteuren. Binnen 

het managementteam heeft de directeur Bestuursdienst een controlfunctie. Vanuit zijn dienst 

vindt de financiële, juridische en personele projectcontrol, alsmede de inhoudelijke coördinatie 

en afstemming tussen de projecten plaats. Er dient tevens een projectarchief te zijn, waarin alle 

projectplannen, voortgangsrapportages en overige voor het project relevante documentatie 

zijn opgeslagen.  

 

 

Tijdens de start van het onderzoek door Berenschot kwamen er berichten in de openbaarheid over 

spanningen tussen een aantal leden van het college (onder leiding van Spahr van der Hoek)en het 

ambtelijk apparaat. In feite was er sprake van een vertrouwenscrisis. Procesmatig zijn de voornoemde 

perikelen terug te vinden in de aanpak van het strategisch project stationgebied. De ambtenaren 
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vonden het bestuur bruuskerend en te veeleisend, terwijl het bestuur zich vaak onvoldoende ge-

steund vond in zijn beleidsambities. Tijdens de interviews werd veelvuldig gesteld dat de energie maar 

eenmaal gebruikt kon worden en die was op dat moment vooral gericht op ‘overleven’.  

 

Het rapport van Berenschot 1998 stelde dat de organisatie werd gekenmerkt door een behoudende 

cultuur en niet beschikte over voldoende aanpassingsvermogen om alert te kunnen inspelen op ver-

anderende eisen vanuit politiek en samenleving. De aanpak van het strategisch project Stationge-

bied is voortvarend ter hand genomen, maar een implementatie van alle richtlijnen van Berenschot is 

tot 2003 niet zichtbaar. 

 

In het najaar van 1999 werd het projectbureau opgeheven. Besloten werd in het college en het MT 

alle tijdelijke organisatorische verbanden op te heffen en de projecten conform de adviezen van 

Berenschot onder te brengen in de lijnorganisatie. De nieuw te vormen Afdeling Concernbeleid zou in 

de nieuwe constructie een coördinerende taak toebedeeld krijgen, terwijl de financiële coördinatie 

aan concernfinanciën zou worden overgedragen. In 2001 wordt het MT al door interne notities op-

merkzaam gemaakt op het feit dat er geen sprake is van projectmatig werken, de projectleiders 

veelal autonoom opereren, de project- alsmede stuurgroepen niet regulier bijeen komen en de ver-

slaglegging ervan onvoldoende is. Er was sprake van geringe financiële, juridische en politiek-

bestuurlijk transparantie in de aansturing van de Strategische projecten. Uit de interviews blijkt dat er 

sprake was van een capaciteitsprobleem, tijdsklem, werkdruk en andere prioriteiten: ‘de periode was 

alsof je aan het jongleren was met vijf ballen, terwijl je maar kennis had van jongleren met drie ballen, 

met de kans dat als je er één liet vallen, ze allemaal zouden vallen’ (citaat interview).  

 

Middelburg beheerst ambitieus 

De relatie tussen het bestuur en het ambtelijk apparaat werd beter na het aantreden van een nieuwe 

burgemeester en een nieuw college in 2002. Met de conclusies van de risico analyse van KPMG in 

2004, lijkt het alsof de ‘sfeer’ is om geslagen naar het andere uiterste. KPMG stelt in het schrijven van 

27 oktober 2004 over het project ‘Middelburg, beheerst ambitieus’ in de paragraaf Weerstandsver-

mogen, ‘dat er een cultuur heerst van bijna grenzeloze(eigen) ambitie en loyaliteit aan het bestuur. 

Het risico dat hiermee ‘gouden bergen’ aan elkaar worden beloofd wordt onderkend’. De sfeer tus-

sen het ambtelijk apparaat en het huidige college anno 2004 is in ieder geval een stuk beter. 

 



 HET STATIONSGEBIED, AMBITIES & RISICO’S 

 24 

2.6 Resumé 

In dit hoofdstuk is een samenvatting gegeven van de geschiedenis van de plandelen stationsomge-

ving, parkeergarage, stadskantoor en Waterschap. Daarnaast is een context geschetst dat als decor 

gezien kan worden van de strategische projecten. De afgelopen zeven jaar was een zeer bewogen 

periode voor zowel Middelburg als de gemeentelijke organisatie. 

  

Deze hectiek kan gevangen worden in de volgende conclusies: 

Het college dat in 1998 de Kwaliteitsatlas 2030 presenteerde, was een college vol conflicten met een 

zeer ambitieuze en omstreden burgemeester. Het college en met name de burgemeester, heeft 

enerzijds zeer veel dingen op de rails gezet, maar anderzijds veel conflicten veroorzaakt. Een groot 

deel van de tijdsdruk is te verklaren door de afspraken die B&W hebben gemaakt met het Water-

schap. 

 

De vele projecten die tegelijkertijd gestart zijn trokken een grote wissel op het ambtelijk apparaat. 

Door het afhaken van consortiumpartners, de extra tijdsdruk door gemaakte afspraken en de dead-

line voor de ‘De Boer subsidies’, kwam het ambtenarenapparaat onder grote druk te staan. Dit ging 

ten koste  van de zorgvuldigheid, resulteerde in onvoldoende risicomanagement en dwong de ge-

meente in een afhankelijke onderhandelingspositie bij de aankoop van gronden en onderhande-

lingsprocessen met externe partijen. 

 

Naast de werkdruk vanuit het tegelijkertijd starten van veel projecten, speelde ook nog het probleem 

van discontinuïteit in organisatie, niet te voorspellen politieke wendingen en structuur van de projec-

ten. Te noemen valt de wisselingen in het college, de val van de burgemeester, de reorganisatie van 

het ambtelijk apparaat en de invoering van het duale stelsel. Daarnaast speelde ook nog de verhui-

zing van het ambtelijk apparaat. 

 

Als gevolg van het besef bij het bestuur dat er iets moest gebeuren, is in de loop van 2004 aan KPMG 

gevraagd om een onderzoek te doen naar de beheersing van vooral de strategische projecten en 

de interne bedrijfsvoering. Dit heeft als veelzeggende titel meegekregen: ‘Middelburg, beheerst am-

bitieus’. De Rekenkamer is van mening dat het vragen om advies aan KPMG een stap in de goede 

richting is om tot adequate projectbeheersing te komen.  
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Hoofdstuk 3: Bevindingen en oordeelsvorming 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt vooral vanuit een financieel perspectief dieper ingegaan op de voorstellen, 

waarin de gemeenteraad werd gevraagd kredieten voor de desbetreffende investeringen beschik-

baar te stellen. Met name de onderbouwingen die ten grondslag lagen aan de gevraagde kredieten 

zijn onderwerp van studie geweest. Voor een goed inzicht volgt een analyse per plandeel. Dit hoofd-

stuk begint met een paragraaf over de rapportages van de voortgang van het project aan de raad. 

Ook dit hoofdstuk sluit af met een resumé. 

 

3.2 Informatiestromen rondom de projecten 

Vanaf de start (1999) van de strategische projecten werd de gemeenteraad ieder kwartaal via een 

voortgangsrapportage geïnformeerd over de stand van zaken per project. Aanvankelijk werd deze 

rapportage verzorgd door het projectbureau, maar met de invoering van het organisatieadvies van 

Bureau Berenschot werd het projectbureau opgeheven. Vanaf 1 juli 2000 werden de leden van het 

managementteam ambtelijk opdrachtgever en werd de voortgangsrapportage verzorgd door de  

afdeling concernbeleid (tegenwoordig de afdeling Bestuursondersteuning) van de bestuursdienst. 

Deze afdeling had verder volgens het advies van Berenschot de taak ‘de inhoudelijke samenhang 

van de strategische projecten te bewaken’. In een memo van de bestuursdienst aan de projectlei-

ders van 18 januari 2002 werd geconstateerd, dat ‘deze samenhang ontbrak en dat de strategische 

projecten in belangrijke mate autonoom waren’. In het onderliggend memo aan het strategisch be-

raad werd vastgesteld dat ‘de project- en stuurgroepen niet regulier bijeen kwamen en dat de ver-

slaglegging ervan onvoldoende was’. Er werd gewezen op de risico’s van op dat moment vigerende 

werkwijze: ‘de archivering van de meeste strategische projecten is beneden de maat en de politiek-

bestuurlijke controle is onvoldoende. Er is sprake van geringe financiële, juridische en politiek-

bestuurlijke transparantie in de huidige aansturing van de strategische projecten, hetgeen aanzienlij-

ke politieke en financiële risico’s met zich meebrengt’. Overigens bleek uit de interviews, dat de pro-

jectteams weinig op hadden met deze adviezen en aanbevelingen van de afdeling concernbeleid.  

 

De laatste kwartaalrapportage werd uitgebracht op 18 maart 2002. Daarna zijn de voortgangsrap-

portages strategische projecten uitgebracht als onderdeel van de voorjaars- en najaarsnota. Vanaf 

april 2000 werd de rapportage tweemaal per jaar aangevuld met de ‘financiële matrix’, waarin in-

formatie werd gegeven over de totale investering en de vastgestelde dekking en nog te vinden dek-

king.  
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3.3 Stationsomgeving  

Kredieten stationsomgeving 

Met de uitvoering van de werken kon worden gestart nadat de gemeenteraad in november 2000 

kredieten beschikbaar stelde (raadsvoorstellen 2000-205,206,207 en 208). Het betrof de werkzaamhe-

den aan de Kanaalweg-Oost. In totaal werd ruim EUR 18 miljoen geïnvesteerd, na aftrek van de te 

verwachten subsidies (EUR 3 miljoen) was de totale gemeentelijke investering circa EUR 15 miljoen. 

Overigens stonden de subsidies nog niet vast, doordat ze afhankelijk waren van de beschikbare bud-

getten vanuit het Rijk. Het ging om de zogenaamde ‘De Boer werken’. Bovendien moest om voor 

deze subsidies in aanmerking te komen, voor 1 januari 2001 met de werken zijn begonnen.  

 

In de onderstaande tabel 1 staan de aan de raad gevraagde (en goedgekeurde) kredieten voor het 

plandeel stationsomgeving. 

 

Tabel 1: Gevoteerde kredieten Stationsgebied    

 Onderwerp raadsvoorstel 

 Plankosten 98-224 EUR 159.277 

 bijdrage kwaliteitsatlas 98-017 453.780

 bijdrage 2e fase kwaliteitsatlas 99-111 279.529

 Plankosten 99-129 226.890

 Verkeersregelinstallatie 00-57 170.168

 Stationsstraat 00-52 317.646

 Voorbereiding 00-77 453.780

 grondverwerving provincie 00-94 672.956

 de Boer-werken 00-208 4.537.802

 correctie De Boer werken 02-181 -2.100.000

 langzaamverkeer tunnel 00-205 4.084.022

 aanvulling langzaamverkeertunnel 02-181 1.550.000

 Kademuren 00-206 4.537.802

 aanvulling kademuren 02-181 2.012.000

 Kanaalweg-oost 00-207 4.991.582

 aanvulling Kanaalweg-oost 02-181 469.000

 Huurbeëindiging Kanaalweg 34 01-071 635.292

 Stationsgebied algemeen 02-182 4.240.000

 resterende aankopen 02-181 2.242.000

 Kanaalweg-west 02-181 1.947.000

 herziene exploitatie mei 2004 04-068 3.493.234

 afbouw oostzijde stadskantoor 04-035 700.000

Exploitatie-opzet stationsomgeving 

In de raadsvergadering van augustus 2001 (raadsvoorstel 2001-141) werd de eerste exploitatieopzet 

voor de stationsomgeving vastgesteld (zie ook tabel 2). De exploitatieopzet voorzag in een tekort van 
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EUR 18,4 miljoen. Het totaal van de investeringen werd begroot op EUR  26,8 miljoen, inclusief rente-

verliezen en onvoorzien.  

 

Tabel 2: Exploitatie opzet stationsomgeving         

         

   1-aug-01   19-nov-02   10-mei-04 

Bedragen in EUR           

Kosten           

Verwerving     3.494.108  3.550.000  3.335.000 

Bouwrijpmaken   22.003.105  26.621.051  30.205.198 

Renteverliezen   1.136.990  706.910  1.619.597 

Onvoorzien   203.944  1.000.000    

            

Totaal kosten   26.838.147   31.877.961   35.159.795 

            

            

Grondverkopen (opbrengsten) 3.603.015  4.408.750  4.408.750 

            

Exploitatie-saldo      23.235.132  27.469.211  30.751.045 

            

De Boer subsidies   3.125.910  3.086.703  1.878.650 

Bijdragen   1.720.054  1.191.809  1.458.160 

 
Exploitatie-tekort   
    18.389.168   23.190.699   27.414.235 

 

De tweede, herziene exploitatieopzet werd behandeld in de raadsvergadering van december 2002 

(raadsvoorstel 2002-182). De totale kosten werden in het laatste voorstel begroot op bijna EUR  31,9 

miljoen. In de toelichting wordt de toename van het tekort met EUR 5 miljoen summier verklaard: ‘de 

voornaamste oorzaken zijn de meerkosten van de bodemsanering en aanvaarbeveiliging’. Verder is 

ten opzichte van de vorige exploitatieopzet, zonder nadere toelichting, de raming van de opbrengst 

van de grondverkopen met ongeveer EUR 800.000 verhoogt. De geraamde grondprijs van EUR 275, 

die hieraan ten grondslag ligt is reëel te noemen, als deze wordt afgezet tegen de grondprijzen in 

bijvoorbeeld Veldzigt (EUR 262). In hetzelfde raadsvoorstel werd een aanvullend krediet gevraagd 

van EUR 10,1 miljoen.   
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De gevraagde kredietruimte werd als volgt gemotiveerd: 

 

- Meerkosten voor de aanvaarbeveiliging en Caltex-sanering 

- Het verplaatsen van het bedieningsgebouw van de stationsbug 

- Het verlengen van de kademuur tot aan de Schroebrug 

- Het reconstrueren van de Kanaalweg-west, inclusief Kop Schroeweg 

- De hierbij behorende planbegeleidingskosten. 

- De resterende bedragen voor verwerving, renteverliezen en fondsvorming.  

 

Ook hier ontbreken de trommelstukken, zodat volstaan wordt met de specificatie van Planning en 

Control (zie hierboven). Wel kan vastgesteld worden, dat het verplaatsen van het bedieningsgebouw 

van de stationsbrug ook in het raadsvoorstel 00-206 is genoemd. Daarmee is het bedieningsgebouw 

twee keer aangevraagd.  

 

De laatste exploitatie-opzet is behandeld in de zitting van de gemeenteraad van mei 2004. Ge-

vraagd werd de herziene exploitatie-opzet stationsomgeving vast te stellen en een aanvullend krediet 

te verstrekken van bijna EUR 3,5 miljoen. In de toelichting werd een analyse van het verder opgelopen 

tekort gegeven. Het totaal van de verklaarde verschillen bedraagt circa EUR 4,5 miljoen. Dat een 

lager krediet wordt gevraagd, komt omdat de post onvoorzien van EUR 1 miljoen nu is weggelaten en 

hiervoor wordt aangewend, zoals blijkt uit tabel 2. 

 

Opvallend is de sterke stijging van de post ‘Bouwrijpmaken’, hieronder vallen de kosten voor archeo-

logie, bodemonderzoek, explosievenvondsten, proceskosten en sloopkosten. De post ‘De Boer subsi-

dies’ is in twee stappen teruggebracht van 3,1 naar 1,9 mln. Volgens de toelichting in de begelei-

dende nota is de afname een gevolg van bezuinigingen bij de Rijksoverheid. Echter elders in de stuk-

ken is er sprake van ‘door budgetonderschrijding is er minder subsidie beschikbaar gesteld’. Ten tijde 

van het onderzoek van de Rekenkamer was er nog steeds geen subsidie ontvangen. Wel was men 

redelijk optimistisch over de ontvangst van het resterende bedrag.  

 

Het totaal van de investeringen / kosten  steeg in de periode van de exploitatie-opzet van 1 augusu-

tus 2001 van EUR 26,8 miljoen naar EUR 35,2 miljoen in de opzet van 11 mei 2004. Dit is een stijging van 

31 %. Het exploitatietekort werd in 2001 begroot op EUR 18,4 miljoen en was in 2004 opgelopen tot EUR 

27,4 miljoen. Dit is een stijging van 49 %. 

 

Het risico dat het tekort nog verder zal oplopen is reëel. In de brief aan de raad van 12 mei 2004 

wordt melding gemaakt van risico’s met een bandbreedte tussen EUR 400.000 en EUR 4.375.000, 

waarbij een aantal onderdelen nog pro memorie is geraamd. In de voorjaarsnota 2002 wordt nog 
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gemeld, ‘dat de inspanningen erop gericht blijven om binnen het eerder vastgestelde tekort van EUR 

20,4 te blijven’. In de toelichting op de exploitatie-opzet van 11 mei 2004 wordt vermeld, dat een deel 

van de kosten van de kademuren nog ten laste van de parkeergarage moet worden gebracht (tij-

dens het onderzoek kreeg de Rekenkamer het bedrag van EUR 425.000 door). In de begeleidende 

brief van B&W bij het raadsvoorstel wordt het project ‘zeer complex’ genoemd. De eerder genoemde 

tijdsdruk speelde hier een belangrijke rol. 

 

Geconstateerd wordt dat het exploitatie-tekort fors hoger is dan aanvankelijk werd voorzien. Maar 

ook de tussentijdse rapportages gaven een steeds verder stijgende lijn van het tekort aan. 

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 

 

1. De kademuren met aanvaarbeveiliging: in de eerste exploitatie-opzet van augustus 2001 was 

hiervoor begroot EUR 3.455.083, in de exploitatie-opzet van mei 2004 was dat bedrag EUR 

6.383.083 Het betreft hier het gedeelte buiten het bouwkavel Waterschap-parkeergarage-

stadskantoor. 

2. De bodemsanering: toen de intentie-overeenkomst met het Waterschap werd gesloten, was 

de grond nog geen eigendom, maar moest de aankoop nog met de provincie overeenge-

komen worden; de indruk bestaat (interviews), dat de provincie haar sterke onderhandelings-

positie heeft uitgebuit; de provincie zou 50% van de geraamde kosten bijdragen. In de ‘ana-

lyse verschillen exploitatie-opzet stationsomgeving enzovoort’, die bij het raadsvoorstel 04-68 is 

meegestuurd worden de extra kosten gesteld op EUR 436.000.  

3. Het verwijderen van  explosieven: volgens bovengenoemde analyse EUR 401.000; voor af-

stemming bouwprojecten wordt in de analyse nog eens EUR 1.526.500 genoemd. 

4. De post subsidies is EUR 1.208.053 minder geworden. 

5. Onderhandelingspositie: Het gegeven dat de gemeente met de uitvoering van de werken in 

het stationsgebeid was begonnen, heeft in enkele gevallen de aankoop van gron-

den/opstallen negatief beïnvloed, omdat de tegenpartij zich bewust was van de sterke on-

derhandelingspositie en de gemeente verder moest. Dit werd bevestigd in meerdere inter-

views. 

 

Opvallend is verder dat op 31 oktober 2000 kredieten zijn aangevraagd (voor circa EUR 18 miljoen) 

om met de werkzaamheden te kunnen starten, terwijl pas op 21 augustus 2001 de eerste exploitatie-

opzet aan de raad is aangeboden. Er was wel vooraf (16 november 1999) een kostenraming ge-

maakt door Witteveen & Bos, die is verwerkt in de aangevraagde kredieten 00-205 t/m 00-208.  
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3.4 Het kantoor van het Waterschap Zeeuwse Eilanden 

In de exploitatie-opzet wordt de grondtransactie met het Waterschap Zeeuwse Eilanden genoemd. 

Tegen een (symbolische) koopsom van EUR 0,45 (één gulden) is de kavel in eigendom overgedragen. 

De gemeente verkreeg ‘om niet’ het recht van opstal voor de bouw van een parkeergarage onder 

het kantoor van het Waterschap. De opdracht voor de bouw werd door het Waterschap verstrekt, 

voor rekening en risico van de gemeente. Naast de intentieovereenkomst werd ook een uitwerkings-

overeenkomst gesloten, waarin werd overeengekomen dat de kosten, verbonden aan de ontwikke-

ling en realisering van de parkeerkelder (tevens fundering voor het Waterschap) en de openbare 

kademuur, volledig voor rekening van de gemeente zouden komen.  

 

Voor de kosten van de parkeergarage ‘gaat de gemeente uit van een bedrag van maximaal 

EUR 18.151 per parkeerplaats, inclusief BTW’. Ondanks de uitwerkingsovereenkomst ontstond er ver-

schil van mening over de verdeling van de kosten, te meer omdat de kosten van de parkeergarage 

aanmerkelijk hoger bleken te zijn. Zo was er geen rekening mee gehouden, dat de parkeerkelder 

tevens fungeerde als fundering voor het waterschapskantoor. Hiervoor moest dat deel van de par-

keergarage extra worden verzwaard (raadsvoorstel 01-221). 

 

Uiteindelijk werd een compromis bereikt: het Waterschap stemde in met een eenmalige bijdrage van 

EUR 680.670 en een verhoging van de huurprijs per parkeerplaats van EUR 545 tot EUR 681. Het ging in 

totaal om 125 parkeerplaatsen. Dit bedrag geldt voor vijf jaar, waarna indexering wordt toegepast. 

Voor het Waterschap pakt dit gunstig uit. Immers de bouwkosten per parkeerplaats zijn uitgekomen 

op EUR 43.277. De oorspronkelijk afgesproken huurprijs van EUR 545 per parkeerplaats was gebaseerd 

op 3 % van de oorspronkelijk aangenomen stichtingskosten van EUR 18.151.  

 

Nu de investering in de parkeergarage werd geraamd op EUR 15.481.619 kwamen de kosten per par-

keerplaats uit op  EUR 43.277 (15.481.619 -/- 680.670 (eenmalige bijdrage Waterschap) =  14.800.949 : 342). De 

huurprijs zou dus EUR 1.298,-- moeten bedragen in plaats van EUR 681. Dit levert het Waterschap jaar-

lijks een voordeel op van EUR  77.125 (125 x (1.298 – 681)).  
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Concluderend kan gesteld worden, dat aan het Waterschap de volgende concessies zijn gedaan: 

 

Tabel 3 Concessies aan Waterschap    

    

Grondprijs (BVO) 12.500 m2 a 275 

 EUR            

3.437.500   

Fundering voor rekening van de gemeente 1.815.120(1) 

Totaal 5.252.620  

 Baten 0,45  

Jaarlijks voordeel huur P plaatsen 77.125  

(1) volgens analyse overschrijding kosten parkeergarage 

BBN van 30-11-2001    

 

3.5 De parkeergarage 

Met het raadsvoorstel van januari 2000 (raadsvoorstel 2000-74) werd de raad gevraagd in te stemmen 

met de combilocatie in het Stationsgebied voor het stadskantoor en het waterschapskantoor. Het 

voordeel van de combilocatie was dat er ‘als gemeenschappelijke drager’, een parkeerkelder zou 

worden gerealiseerd, die doorliep onder beide gebouwen. De parkeerkelder zou bestaan uit 125 

parkeerplaatsen voor het Waterschap, 95 voor het stadskantoor en 80 parkeerplaatsen voor perma-

nent openbaar gebruik. Voor de parkeergarage werd een krediet van EUR 5.704.017 gevraagd. Uit de 

begeleidende nota van toelichting blijkt dat dit bedrag werd gebaseerd op kengetallen en de erva-

ringen in de Geere garage. Ook in de uitwerkingsovereenkomst met het Waterschap werd met deze 

kengetallen gerekend. 

 

Met het raadsvoorstel 01-221 werd voor de nieuwbouw van het stadskantoor met parkeergarage een 

krediet gevraagd van EUR 36.325.000, onder intrekking van de eerder beschikbaar gestelde kredieten. 

De raming van de parkeergarage kwam nu hoger uit en wel op EUR 15.481.619. ‘Nu de definitieve 

kosten in beeld zijn gebracht, blijkt dat de geraamde bouwkosten voor de parkeergarage fors wor-

den overschreden’. De verklaring hiervoor is de vorm van de garage (lang en smal, waardoor een 

relatief grote lengte van de wanden), de bouw in en aan het water en de overgangsconstructies 

tussen de kelder en de te bouwen kantoren. Verder was er in de eerdere kredietraming geen reke-

ning gehouden met het feit dat de parkeerkelder tevens de fundering voor het waterschapskantoor 

zou zijn. Tevens werden veertig extra parkeerplaatsen gebouwd, althans volgens het raadsvoorstel. 

Uiteindelijk zijn 342 parkeerplaatsen gerealiseerd. Uit een analyse van het bureau BBN inzake de over-

schrijding van de kosten van de parkeergarage (BBN, 30 november 2001) blijkt, dat de grootste pos-

ten bestonden uit vormfactoren, complexere constructies en kwaliteitseisen openbare ruimte ad 
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EUR 3.244.075 en de fundering voor het Waterschap, EUR 1.815.120. De kosten per parkeerplaats ste-

gen uiteindelijk van  

EUR 19.013  (conform het eerste gevoteerde krediet) naar EUR 43.277 per parkeerplaats. 

 

Om tijdig met de bouw te kunnen starten (1 maart 2002) werd aan HBG een vooropdracht verstrekt 

‘voor het leveren en aanbrengen van de damwand op basis van de door ABT (de constructeur) te 

maken berekeningen en werktekeningen’. Echter, door ‘grote verplaatsingen’ van de damwand 

werd het werk stilgelegd. Door de aannemer is een schadeclaim neergelegd van ongeveer EUR 2 

miljoen. In de Najaarsnota 2004 staat dat een traject met arbitrage onvermijdelijk is, met name omdat 

volgens de aannemer, de constructie van ABT niet deugdelijk was. Afgezien van deze post blijft de 

overschrijding van het krediet voor de parkeergarage (voorzover de Rekenkamer bekend), beperkt 

tot EUR 175.000 voor de roosters van het parkeerdek en het aandeel in de post van de kademuren ad 

EUR 425.000.  

 

3.6 Het stadskantoor 

Met het voorstel aan de Raad van januari 2000 (raadsvoorstel 2000-74) werd de raad gevraagd in te 

stemmen met een krediet van EUR 20,6 miljoen (een investering van 21,6 minus 1,0 mln. voorberei-

dingskrediet) voor de bouw van het stadskantoor in het Stationsgebied. Deze locatie kreeg de voor-

keur boven andere opties. Hoewel de dekking van de exploitatielasten in deze rapportage buiten 

beschouwing blijft, memoreren we een post, namelijk een besparing op de personeelsformatie van 

5,4 fte. Met het raadsvoorstel 01-49 werd een aanvulling op het krediet gevraagd met EUR 2,1 miljoen 

voor uitbreiding van het stadskantoor. Het voorstel werd onderbouwd met onder andere het argu-

ment dat er groei van het personeelsbestand was opgetreden, in plaats van afname. Uit een notitie 

van BBN het volgende citaat: ‘wanneer ingezoomd wordt op de destijds (het programma van eisen 

van 3,5 jaar eerder) geformuleerde ruimtebehoefte, blijkt dat deze mede tot stand is gekomen door 

het opnemen van een niet nader gespecificeerde reductie van de ruimtebehoefte en het terug-

brengen van het toeslagpercentage voor de uitbreidingsreserve in de toekomst van 15% naar 10%’. 

 

Uit een viertal opties werd gekozen voor een uitbreiding, waarin werd voorzien door alle torens met 

één verdieping te verhogen en toren D voor de verhuur te bestemmen. De uitbreiding met een ver-

huurdeel werd niet ‘ongebruikelijk’ genoemd; ook het Waterschap en de Rijksgebouwendienst (voor 

het kantoor van Rijkswaterstaat) hadden hiervoor gekozen. Voor het verhuurdeel werd een opbrengst 

geraamd van EUR 195.125. Deze huuropbrengst komt overeen met het criterium van circa 8% bruto 

aanvangsrendement. De Rekenkamer concludeert dat er geen marktverkenning naar de verhuur-

mogelijkheden heeft plaatsgevonden  
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Zoals eerder werd beschreven, werd met het raadsvoorstel 01-221 een krediet gevraagd van  

EUR 36.325.00 voor de bouw van het stadskantoor met parkeergarage, onder intrekking van de eer-

der beschikbaar gestelde kredieten. Voor het stadskantoor werd dus gevraagd EUR 36.325.000 – 

15.481.619 (parkeergarage) = 20.843.381. De beschikbaar gestelde kredieten waren:  

 

2000-74 EUR    21.645.316 

2001-49 EUR      2.132.767 

2001-221 EUR    23.778.083 

 

 

Dat is dus (EUR 23,8 miljoen minus EUR 20,8 miljoen) circa EUR 3 miljoen minder dan al was gevoteerd, 

omdat voor het stadskantoor geen rekening gehouden hoefde te worden met de BTW (ongeveer 

EUR 3,4 miljoen), daar met de bouw pas na 1 januari 2003 werd gestart. Voor het overige wordt het 

verschil verklaard uit prijsstijgingen enerzijds en calculatiebezuinigingen anderzijds. Met de uitvoering 

van het werk werd HBG belast, hiervoor werd een bouwteamovereenkomst gesloten. Er werd dus 

afgezien van een aanbesteding, met als argument de geringe verschillen in de begrotingen en de 

constructieve wijze waarop het prijsvormingsproces had plaats gevonden. Overigens is het opvallend 

dat de onderhandelingen met HBG zijn gevoerd door BBN alleen, zonder de opdrachtgevers. 

 

In de toelichting op het raadsvoorstel 2003-69 (Actualisering financiële matrix grote Projecten) wordt 

het exploitatierisico van het stadskantoor verlaagd met EUR 195.000 (en daarmee op 0 gesteld) Hier-

voor wordt als motivatie gegeven dat er nu zicht op is, dat de personeelsreductie daadwerkelijk 

wordt gehaald. In de voorjaarsnota 2004 onder bedrijfsvoering wordt bevestigd dat de formatiebe-

sparing is opgebracht. Overigens wordt hier een besparing van 3,5 fte genoemd tegen 5,4 in het 

raadsvoorstel 00-74.  

 

Het is nog de vraag of het stadskantoor binnen het budget zal blijven; volgens het laatste financieel 

overzicht van BBN is er nog een ruimte van EUR 268.000, maar in de interviews is er op gewezen dat er 

nog enkele  posten te verwachten zijn. Ook in de Najaarsnota 2004 wordt hier, met name voor de 

aanpassing van de toegankelijkheid voor minder validen en de beveiliging, melding van gemaakt: 

‘Voor zover de beschikbare financiële middelen niet toereikend zijn zullen hieromtrent voorstellen aan 

de Raad worden gedaan’.  
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Wijzigen in Aannemingsovereenkomst 

Op 11 december 2001 hebben gemeente en Waterschap zowel een intentieovereenkomst als uit-

werkingsovereenkomst gesloten. In de Uitwerkingsovereenkomst is uitgewerkt dat het Waterschap in 

overleg met en voor rekening en risico van de gemeente de benodigde bouwrijpmakings-en overige 

werkzaamheden zal verzorgen. 

 

Het Waterschap wilde omwille van de voortgang van de bouw van zijn kantoor niet afhankelijk zijn 

van nog te nemen besluiten door de gemeenteraad inzake het bouwkrediet. De aanvang van de 

bouw moest doorgaan. Daarom is bij de aanvang van de bouw het Waterschap opdrachtgever 

geworden voor een deel van de parkeerkelder. Of er op enigerlei wijze is vastgelegd wat de juridi-

sche consequenties van deze constructie zouden kunnen zijn heeft de Rekenkamer geen stukken 

kunnen vinden. Het Waterschap eiste de garantie van de gemeente over de tijdige start van de 

bouw. De gemeente was wel 100% aansprakelijk. 

  

In de dossiers van het stadskantoor stuitte de Rekenkamer op enkele side-letters. Er is een side letter 

opgemaakt met het Waterschap en met de hoofdaannemer HBG. 

 

Ten tijde van het opmaken van de aannemingsovereenkomst was er geen duidelijkheid bij de con-

tractpartijen over de uitleg van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De ingewonnen juridische ad-

viezen waren niet eenduidig. 

 

De gemeente was de mening toegedaan dat de aanbesteding problematiek in de aannemings-

overeenkomst geregeld kon worden, maar HBG stond  er op dat deze problematiek via een side-

letter geregeld moest worden. Tijdens de interviews heeft de Rekenkamer geen duidelijkheid kunnen 

verkrijgen of deze side-letter ook aan de raad is bekend gesteld via de trommelstukken. Ook zijn er bij 

de Rekenkamer geen stukken bekend waarin de juridische consequenties van deze side-

letterconstructie is getoetst. Of er een verband bestond met de weigerachtige houding in het ver-

strekken van informatie van de projectleiders naar Concernondersteuning is niet weersproken. Vol-

gens de projectleider werden er alleen irrelevante vragen gesteld over Europese aanbesteding en 

dat was door juristen al genoeg uitgemolken. Het werd niet nodig geacht om de brieven aan Con-

cernondersteuning daarover te beantwoorden. Of er een verband bestond tussen de  side-letters  en 

het niet beantwoorden is niet geheel duidelijk. 

 

Bij de problematiek over de schade aan de damwand blijkt dat er in de aannemingsovereenkomst  

niets over verzekeringen bepaald is. De juridische adviseurs van de gemeente spreken zich duidelijk 
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uit dat dit wel gebruikelijk is. BBN, het adviesbureau dat de gemeente Middelburg in de arm nam voor 

het projectmanagement en het bouwkostenmanagement, heeft de onderhandelingen met HBG 

over het opstellen en redigeren van de Aannemingsovereenkomst gevoerd en heeft aan de ge-

meente laten weten dat deze omissie in de Aannemingsovereenkomst als een leerstuk te zien.  

 

Tijdens het dossieronderzoek stuitte de Rekenkamer op informatie,dat er een relatie bestond tussen de 

constructeur (van de damwand én de aanvaarbeveiliging) ABT uit Velp en de projectmanager BBN. 

 

Dat BBN een 100% dochter is van ABT was maar in een hele kleine kring bekend. De Europese aanbe-

stedingsprocedure voor de damwand is uitgevoerd door BBN en gegund aan ABT. De Rekenkamer 

stelt niet dat de aanbestedingsprocedure onjuist is uitgevoerd is, maar de schijn van belangenver-

strengeling zou BBN wel op zich kunnen werpen. 

  

3.7 Resumé 

Met de uitvoering van de werken in het Stationsgebied is begonnen zonder dat een gedegen risico-

analyse was gemaakt. Ook aan een degelijk (onderbouwde) kostenraming (afgezien wellicht van de 

raming van Witteveen & Bos van 16 november 1999) heeft het ontbroken. De tijdsdruk was groot, om-

dat bepaalde werken voor subsidie in aanmerking kwamen. Dan moest wel voor 1 januari 2001 zijn 

gestart met de werkzaamheden. Verder had men zich aan het Waterschap verplicht in het eerste 

kwartaal 2001 met de bouw te beginnen. Deze tijdsdruk is er debet aan dat, zeker in de beginperio-

de, van globale aannames is uitgegaan. Ongetwijfeld (mede) hierdoor zijn een aantal posten (aan-

merkelijk) hoger uitgevallen dan geraamd. Daarvan hebben we bij de plandelen voorbeelden ge-

noemd. Op zich zijn deze posten, voor zover de Rekenkamer zich daar een beeld van heeft kunnen 

vormen, onvermijdelijk. Met name de kademuren met aanvaarbeveiliging, de bodemsanering, de 

explosieven en het archeologisch onderzoek zijn daar voorbeelden van. Wel kan de vraag worden 

gesteld of deze posten (en andere niet expliciet genoemde) redelijkerwijs te voorzien waren, zodanig 

dat de financiële risico’s in beeld gebracht hadden kunnen worden alvorens tot besluitvorming over 

te gaan.  
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Hoofdstuk 4: Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Inleiding 

Aan het eind van dit onderzoek doet de Rekenkamer aanbevelingen aan de hand van de te 

trekken conclusies uit het onderzoek. De conclusies zijn tevens de antwoorden op de in hoofd-

stuk 1 geformuleerde hoofd- en deelvragen. Achtereenvolgens komen aan bod de antwoorden 

op de elementen doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid uit de hoofdvraag. In dit 

hoofdstuk worden de vragen herhaald en kort en krachtig beantwoord aan de hand van de 

onderzoeksgegevens uit het tweede en het derde hoofdstuk. 

 

4.2 Doeltreffendheid 

 

Zijn de gegeven prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid gehaald? 

 

1. Wat waren de doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten van het project? 

2. Wat is hiervan gerealiseerd? 

3. Hoe verhouden de prestaties zich tot de doelstellingen?  

4. In welke context is het project tot stand gekomen? 

 

 

De crux uit doelstelling van het project Stationsgebied volgens de kwaliteitsatlas, is de volgende:  

’. . . komen tot een hoogwaardige, stedelijke ontwikkeling van dit gebied, waardoor het gebied niet 

langer een scheidende, maar een verbindende rol gaat vervullen voor de gehele stad’.  

 

Of dit doel is gehaald, is niet (eenvoudig) te beantwoorden. Hiervoor zijn twee argumenten aan te 

dragen. Ten eerste is nooit helder gemaakt wat de criteria zijn voor het realiseren van deze doelstel-

ling. Wanneer immers is deze verbindende rol geslaagd? Het is niet mogelijk om het beleidseffect te 

meten door het ontbreken van (SMART) criteria. Ten tweede is pas een deel van het Stationsgebeid 

gerealiseerd en is het nog te vroeg om een uitspraak te doen over de lange termijn effecten.  

 

Zichtbaar is echter wel dat Middelburg op weg is om de ambities uit de Kwaliteitsatlas 2030 te realise-

ren. Het stadskantoor, de parkeergarage, de busterminal, het Stationsplein, de nieuwe Kanaalweg en 

wandelpromenade, het waterschapskantoor en het kantoor van Rijkswaterstaat zijn hiervan de zicht-

bare getuigen. De smet op deze prestatie is dat het stadskantoor niet staat waar het had moeten 
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staan, namelijk daar waar nu het kantoor van het Waterschap staat. Door het ook niet realiseren van 

de langzaam verkeersbrug vanaf de Maïsbaai, speelt het stadskantoor niet de optimaal verbindende 

factor die het had kunnen spelen in dit gebied. Dit lijkt een gemiste kans voor het realiseren van de 

doelstelling. 

 
De vraag kan worden gesteld, of het kantoor van het Waterschap dienstig is aan de doelstelling. Het 

kantoor heeft geen publieke functie zoals bijvoorbeeld het stadskantoor, het busstation en het trein-

station. Het draagt op zich minder bij aan de beoogde ‘dynamiek’ van de doelstelling. De gemeente 

Middelburg wil zich profileren als ‘bestuurscentrum’ van Zeeland. Daar past de vestiging van het Wa-

terschap in. De Rekenkamer werpt de vraag op of de doelstelling van het strategisch project ‘Stati-

onsgebied’ ondergeschikt is gemaakt aan het streven het Waterschap naar Middelburg te lokken. De 

Rekenkamer stelt dat vast zonder er een waardeoordeel aan toe te kennen. De deal met het Water-

schap was een beleidsmatige afweging, die door het college en de Raad is gemaakt. 

 

Sinds het vastleggen van het ambitieniveau van de gemeente Middelburg in de Kwaliteitsatlas, is een 

turbulente tijd van start gegaan. De gekozen weg van de vorige Raad en het vorige college om 

‘Middelburg wakker te kussen’ heeft zijn uitwerking niet gemist. Het heeft echter ook sporen achterge-

laten binnen de gemeentelijke organisatie. In 1998 werd nog gesproken over grote spanningen tussen 

het college en het ambtelijk apparaat, terwijl in oktober 2004 KPMG tot de conclusie is gekomen dat 

er een cultuur heerst van bijna grenzeloze (eigen) ambitie en loyaliteit aan het bestuur. Gaandeweg 

is duidelijk geworden dat de ambities van Middelburg niet geschakeld waren, en nog steeds niet zijn, 

met de beheersing van de belangrijke processen die nodig zijn om deze ambities waar te maken. De 

weg van geleidelijkheid hoort hierbij. Er zijn teveel projecten tegelijk gestart, zodat er geen tijd kon 

worden genomen om zaken te onderzoeken en af te wegen. 

 

Aanbevelingen. 

1. Concrete doelen. Het bestuur dient aan te geven wat de meetbare beleidseffecten zijn van 

de beleidsdoelen van de ontwikkeling van het Stationsgebeid en andere strategische projec-

ten, opdat in de toekomst getoetst kan worden of de producten van het beleid ook daad-

werkelijk de gewenste ambitie of het resultaat heeft opgeleverd. 

2. Geleidelijkheid: de gestarte projecten kunnen niet meer ‘getemporiseerd’ worden, maar 

daar waar mogelijk en zeker in de toekomst dient een ‘resource scan’ uitgevoerd te worden. 

Hierbij moet gekeken worden of personele capaciteit en knowhow aanwezig zijn om (meer-

dere) projecten (tegelijk) te kunnen starten.  
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4.3 Doelmatigheid 

 

Zijn de prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen gerealiseerd? 

 

1. Welke structuren waren er om het project te realiseren en waren deze adequaat? 

2. Hoe verhouden de projectstructuur en de context zich tot elkaar? 

3. Was de structuur van het project doelmatig in het licht van de context 

4. Hoe werd gereageerd en geanticipeerd op de onvoorziene gebeurtenissen?  
 

 

Het projectmatig werken zat/zit niet in de ‘genen’ van de gemeente Middelburg. Bij aanvang van 

het project werd het projectbureau gevormd door BVR. Na het advies van Berenschot is BVR gestopt 

met het projectbureau. Het bureau is nog een tijdje blijven bestaan onder ambtelijke leiding. Daarna 

werd het projectbureau opgeheven en werd het project ondergebracht in de lijn. De afdeling con-

cernbeleid kreeg een coördinerende en controlerende taak. In de praktijk bleek het niet te werken, 

de projectleiders opereerden autonoom, de samenstelling van het projectteam was niet evenwich-

tig, de rol voor Planning en Control (financiën) was bijvoorbeeld slechts ‘op afroep beschikbaar zijn’, 

de stuur- en projectgroep kwamen onregelmatig bijeen en de verslaglegging was onvoldoende. 

Daarnaast was sprake van ondoorzichtige verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het advies van 

Berenschot was niet verkeerd, echter in de praktijk is het nooit op de voorgestelde wijze ingericht. 

Kritische interne notities met betrekking op het functioneren van de projectstructuur werden terzijde 

gelegd. Natuurlijk waren er tijdsdruk en capaciteitsproblemen. Echter, door het bij elkaar brengen op 

de juiste tijd van de juiste spelers volgens heldere spelregels, had transparantie en duidelijkheid kun-

nen helpen in het (bij)sturen van dergelijke omvangrijke projecten. In de ogen van de Rekenkamer 

dient de rol van Planning & Control bij de strategische projecten dominanter te zijn. Planning en Con-

trol dient structureel te participeren in de projectteams. Hun rol zou meer toegevoegde waarde heb-

ben dan de afdeling Bestuursondersteuning. Het bewaken van de financiële beheersbaarheid van 

de risico’s en het volgen van de aanwending van de kredieten hoort daar naar mening van de Re-

kenkamer thuis. 

 

Naast structuur is besturing en beheersing net zo belangrijk. Door het ontbreken van een adequaat 

risicomanagement konden geen beheerskaders worden geformuleerd en wordt besturen vaak bijstu-

ren en ‘trouble shooting’.  

 
Zowel bij het plandeel stationsomgeving als het stadskantoor met parkeergarage is de Raad gecon-

fronteerd met hogere dan geraamde investeringen. Voor het plandeel stationsomgeving zijn kredie-

ten gevraagd om met de uitvoering van bepaalde werken te kunnen starten, terwijl er nog nauwelijks 
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zicht was op de totale investeringen. Voor het stadskantoor met parkeergarage was in eerste aanleg 

gewerkt met aannames (op basis van kengetallen). Bij herhaling zijn risico’s wel gesignaleerd, maar 

niet of nauwelijks in beeld gebracht en gekwantificeerd. De beheersbaarheid van (financiële) risico’s 

vereist een adequaat risicomanagement.  

  

Uiteindelijk zijn de kosten van het Stationsgebied van EUR 27 miljoen gestegen naar ruim EUR 35 mil-

joen en is het exploitatietekort van ruim EUR 18 miljoen gestegen naar ruim EUR 27 miljoen. Weliswaar 

kon steeds dekking worden gevonden, maar met een adequate risicoanalyse was in ieder geval de 

omvang vooraf beter inzichtelijk geweest en hadden wellicht tijdig andere prioriteiten gesteld kunnen 

worden. Of dit uiteindelijk ten koste is gegaan van de doelmatigheid is niet vast te stellen. Nu was elke 

‘calamiteit’ elke keer weer een verrassing.  

 

Het enige aspect waarbij de Rekenkamer haar twijfels heeft over de doelmatigheid, is de verkoop 

van de grond en de verhuur van de 125 parkeerplaatsen  aan het Waterschap. In financiële termen 

heeft dit de gemeenschap veel geld gekost en zou men kunnen spreken van ondoelmatig handelen. 

Of de baten, het binnen de stadsgrenzen halen van het Waterschap, het uitstralingseffect heeft dat 

men hiervan verwachtte gerealiseerd wordt, blijft een onbeantwoorde vraag.   

 

Aanbevelingen 

3. Project- en risicomanagement. Zorg voor een heldere projectstructuur. Dit betekent:  

• duidelijkheid over wie is waarvoor verantwoordelijk;  

• professioneel risicomanagement (een risico-analyse met beheersmaatregelen); 

• tijdige betrokkenheid van alle relevante partijen;  

• een heldere rapportagestructuur qua inhoud en tijdigheid, waar de raad, het college 

en de projectverantwoordelijken op kunnen sturen en waarover op een transparante 

wijze verantwoording kan worden afgelegd. 

 

De Voortgangsrapportage van de Projecten aan de Raad dient er op gericht te zijn structu-

reel en planmatig, in plaats van ad hoc en reactief, te informeren, met als doel het effectief 

faciliteren in de controletaak van de gemeenteraad. De gemeenteraad dient wel aan te ge-

ven wat zij aan (extra) informatie nodig denkt te hebben, om deze taak goed te kunnen ver-

vullen. De financiële matrix zou aangevuld kunnen worden met een overzicht van de be-

schikbaar gestelde kredieten. De aanwending van de kredieten dient dan te sporen met de 

voortgang van de werken. Ook een evaluatie en eventuele bijstelling van de geïnventari-

seerde risico’s mogen daarbij niet ontbreken. Het is uiteraard zinvol hierbij ook de in oktober 

2004 uitgebrachte rapportage van KPMG te betrekken, met name de paragraaf weerstands-

vermogen. 
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4.4 Rechtmatigheid 

 

 

C. Zijn de bestedingen in overeenstemming met de wet- en regelgeving? 

 

1. Welke bestedingen zijn gedaan in het project? 

2. Hoe hebben de bestedingen zich ontwikkeld in de loop van het project? 

3. Hoe werden beslissingen genomen over de bestedingen en hoe werd hierover gecommuniceerd? 

 

 

De rechtmatigheid van de boekhouding is niet onderzocht door de Rekenkamer, er is van uitgegaan 

dat de accountant dit in de projectperiode voor haar rekening heeft genomen. Waar de Rekenka-

mer wel een oordeel over heeft zijn de kredietaanvragen en –verstrekkingen, respectievelijk aan de 

raad en door de raad.   

 

Zowel bij het plandeel stationsomgeving als het stadskantoor met parkeergarage is de raad gecon-

fronteerd met hoger dan geraamde investeringen. Voor het plandeel stationsomgeving zijn kredieten 

aangevraagd om met de uitvoering van bepaalde werken te kunnen starten, terwijl er nog nauwelijks 

zicht was op de totale investeringen. Voor het stadskantoor met parkeergarage was in eerste aanleg 

gewerkt met aannames (op basis van kengetallen). Bij herhaling zijn risico’s wel gesignaleerd, maar 

niet of nauwelijks in beeld gebracht en gekwantificeerd. De ontstane stijging van de kosten is hierbo-

ven bij doelmatigheid reeds beoordeeld. 

 

Het totaal van de investeringen/kosten  steeg in de periode van de exploitatie-opzet van 1 augustus 

2001 van EUR 26,8 miljoen naar EUR 35,2 miljoen in de opzet van 11 mei 2004, een stijging van 31 %. 

Het exploitatietekort werd in 2001 begroot op  EUR 18,4 miljoen en was in 2004 opgelopen tot EUR 27,4 

miljoen, een stijging van 49 %. 

 

De beheersbaarheid van (financiële) risico’s vereist een adequaat risicomanagement, bij de para-

graaf over doelmatigheid is dit al aangestipt. Door het ontbreken van deze risico-analyse werden de 

kredietvoorstellen (te)  vaak ad hoc  aan de raad voorgelegd. Met name geldt dat voor het plandeel 

stationsomgeving. Er zijn drie exploitatie-opzetten ingediend, waarvan twee in samenhang met een 

voorstel tot verhoging van de gevoteerde kredieten. Het ontbreken van voldoende inzicht blijkt ook 

uit de diverse bijstellingen. Overigens heeft de Rekenkamer niet kunnen vaststellen, dat er bestedin-

gen hebben plaats gevonden die niet in overeenstemming waren met de wet- en regelgeving. 
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In het rapport heeft de Rekenkamer moeten vaststellen, dat de archivering bij het strategisch project 

‘Stationsgebied’ te wensen overlaat. Ook vreest de Rekenkamer dat deze conclusie doorgetrokken 

kan worden naar de overige projecten. Vooral het ontbreken van de vertrouwelijke stukken bij de 

raadsvoorstellen, de zogenaamde trommelstukken. Na behandeling in de raad, gaat het ‘trommel-

stuk’ terug naar de ambtelijke indieners. Uiteindelijke deponering bij het archief gebeurde eerder 

incidenteel dan structureel. Een incompleet (project) archief is onacceptabel, gezien een reconstruc-

tie van het hoe en waarom van een besluit op ieder gewenst moment mogelijk moet zijn.  

 

Waar het gaat om contracten aangaan in grote projecten met bouwbedrijven dient de overheid 

extra alert te zijn, zeker na de parlementaire enquête naar de bouwfraude. De Rekenkamer heeft 

geconstateerd dat er weinig gedaan wordt aan contractbeheer. Het werken met side-letters moet 

zoveel mogelijk uitgebannen worden, waar mogelijk dient alles geregeld te worden in contracten.  

 

 

Aanbevelingen 

4 De trommelstukken worden na de raadsvergadering met de raadsvoorstellen en notulen 

rechtstreeks aangeboden bij het centraal archief en op dezelfde wijze als deze stukken gear-

chiveerd. De archivering moet in elk geval zodanig plaats vinden, dat te allen tijde een feiten-

reconstructie mogelijk is. 

5 De Rekenkamer wil ten aanzien van de rechtmatigheid van contracten met derden aanbe-

velen het structureel betrekken van juridisch controllers in projecten en het op orde brengen 

van contractbeheer.  
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Nawoord Rekenkamer 

Het concept rapport is aan het college aangeboden op 17 december 2004. Het ambtelijk en bestuur-

lijk wederhoor is een belangrijk onderdeel in de totstandkoming van rapporten van  rekenkamers. In 

ieder rapport is plaats ingeruimd voor een schriftelijke reactie van de kant van de gemeente (weder-

hoor) en daarop volgt dan nog een nawoord van de Rekenkamer, als ‘reactie op de reactie’. Door-

gaans komt het wederhoor zowel van bestuurlijke als van ambtelijke kant. Op basis van de ambtelijke 

reactie kunnen gebleken feitelijke onjuistheden in het rapport worden gewijzigd. Op basis van de 

bestuurlijke reactie op de oordelen en aanbevelingen wordt het nawoord van de Rekenkamer opge-

steld. 

 

Het college heeft in een brief d.d. 27 januari 2005 aangegeven een aantal opmerkingen te willen 

maken, maar vooralsnog niet wilde reageren op de conclusies en aanbevelingen van de Rekenka-

mer. Op deze opmerkingen wil de Rekenkamer het volgende kwijt. 

 

- Conclusie rechtmatigheid: het college gaf aan dat de rechtmatigheid van bestedingen zou 

moeten worden vervangen worden door de rechtmatigheid van besluiten die ten grondslag lig-

gen aan bestedingen. De Rekenkamer houdt vast aan het woord bestedingen. Gekeken is naar 

de bedragen die gemoeid zijn met het project. De exploitatie opzetten zijn volledig bekeken door 

de Rekenkamer, terwijl zij niet zeker is dat alle besluiten ten aanzien van het project transparant 

zijn. Trommelstukken ontbraken en in een aantal gevallen is de Rekenkamer er niet zeker  van dat 

alle besluiten die genomen zijn bekend zijn bij de Raad. Hier refereert de Rekenkamer aan de side 

letters, waarin afspraken zijn gemaakt buiten contracten om. 

- Op blz 34 stelt de Rekenkamer dat de vooraf gewenste personeelsreductie van 5,4 fte niet is be-

haald. Het college gaf aan dat het verschil te wijten is aan andere besluiten, die niet te maken 

hadden met het nieuwe stadskantoor. De conclusie van de Rekenkamer is, dat het vooraf gestel-

de doel van een besparing van 5,4 fte, niet is gehaald. Deze passage wordt niet veranderd. 

- Op bladzijde 39 wordt gesproken over een door BVR geleid projectbureau. Het college gaf aan 

dat nadat BVR gestopt is met de leiding van het bureau, het bureau nog enige tijd bleef bestaan, 

onder ambtelijke leiding. Deze laatste zin is toegevoegd door de Rekenkamer. 

- De Rekenkamer schrijft op bladzijde 21 dat de ambitieuze plannen voor het stationsgebied als 

aantrekkelijke vestigingsplaats lastig lijken te realiseren in tijden van economische terugval. Het 

college gaf aan dat ‘met de huidige exploitatieopzet, mogelijk aangevuld met enige bezuinigin-

gen, lijken de plannen voor het stationsgebied , althans het thans in ontwikkeling gebrachte ge-

deelte, alleszins realiseerbaar en voor een groot gedeelte reeds gerealiseerd’. De Rekenkamer 

wenst vast te houden aan het geschrevene en geeft aan nog geen berichten gehad te hebben 

over eventuele bezuinigingen in het Stationsgebied.  
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- Op bladzijde 31 wordt naar de mening van het college ten onrechte vastgesteld dat de ge-

meente een aanzienlijke som huur misloopt als gevolg van een verkeerd uitgangspunt bij de be-

rekening van de huurprijs van parkeerplaatsen. Het college wees er in haar reactie op dat  de 

huurprijs niet is gebaseerd op een percentage van bouwkosten, doch is gerelateerd aan het al-

gemeen prijsniveau van de huur van parkeerplaatsen in Middelburg. Uit een notitie de datum 11 

oktober 2001 wil de Rekenkamer het volgende citeren: ‘Uitgangspunt voor huurprijs destijds fl. 

1.200 per parkeerplaats, zijnde 3% van de aangenomen stichtingskosten. Ditzelfde percenta-

ge loslaten op het verschil van f. 27.705 betekent een extra huur van fl. 831 per parkeerplaats 

per jaar’. Er is dus wel degelijk gerekend met een percentage van de bouwkosten. Boven-

dien, uitgaan van het algemeen prijspeil van parkeerplaatsen zou niet efficiënt zijn, gezien 

de hoge kosten van de bouw van de parkeergarage onder het stadskantoor.  

- Op bladzijde 33 concludeert de Rekenkamer dat er geen marktverkenning naar verhuurmo-

gelijkheden heeft plaats gehad. Het college geeft aan dat er niet is op te maken waarop 

deze conclusie berust. De Rekenkamer heeft geen marktverkenning kunnen vinden in de ar-

chieven. Bij navraag in interviews is bevestigd dat er geen marktverkenning is gedaan. 

- Op bladzijde 38 stelt de Rekenkamer dat het waterschapskantoor geen publieke functie 

heeft en dat mede daardoor de doelstelling van het project niet geheel behaald zou zijn. 

Het college deelt deze opvatting niet. Het college wijst er op dat het waterschapskantoor 

net als het stadskantoor over enkele publieksbalies beschikt en ruimten in het kantoor ter be-

schikking stelt, althans verhuurt aan clubs en verenigingen. De Rekenkamer vindt dat deze 

passage in het rapport voldoende wordt uitgelegd in de zinnen daarop en dat het Water-

schap haar ruimten verhuurt op commerciële basis.  

 

 

 

Drs. W.W. van Wijngaarden, voorzitter 

H. Hoogstrate, lid 

Mr. A. Mast, lid 

Mr. F. Pirard, plv. lid 

Drs. E.A. Antheunisse, secretaris 
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Bijlage 1: Gebruikte documentatie 

 

BVR adviseurs stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur, ‘Masterplan Stationsgebied Mid-

delburg’, Middelburg 1998  

 

BVR adviseurs stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur, ‘Stationsgebied Middelburg Mas-

terplan Plus’, Middelburg 2001 

 

BVR adviseurs stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur, ‘Kwaliteitsatlas Middelburg 2030’, 

Middelburg 1998 

 

Diverse Raadsstukken 1998-2004 

 

Diverse artikelen PZC 1998-2004 

 

Gent, T. van - ‘Bouwen aan de toekomst van een historische stad’ – Middelburg Monumenten 7/8, 

2002 

Voor- en najaarsnota’s vanaf 2002 

 

Jaarverslag 2002 Gemeente Middelburg, 2003, gemeente Middelburg 

 

Jaarverslag 2003 gemeente Middelburg, 2004, gemeente Middelburg. 

 

Sijnke, P. en T. van Gent, ‘Geschiedenis van Middelburg’, Middelburg 2001 

 

‘Stadskantoor in het nieuwe stadshart van Middelburg’, Gemeente Middelburg, Middelburg 2004 

 

KPMG-rapport weerstandsvermogen, oktober 2004 

 

Archief Gemeente Middelburg, onder meer: 

- Raadshandelingen (De raadsvoorstellen en de verslagen van de behandeling van de stukken) 

- Kabinetsstukken en verslagen van het college van B&W 

- Verslagen van het managementteam 

- Woensdagmorgenoverleg (wethouder en dienstdirecteur) 
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- Besloten raadsvergaderingen over het Stationsgebied en stadskantoor (voor zover hier verslagen 

van werden gemaakt) 

- Het strategisch beraad (het periodiek overleg tussen het college en het managementteam) 

- Stuurgroep Stationsgebied (Overleg tussen de portefeuille houdende wethouder, de ambtelijk 

opdrachtgever en de projectleider). 

- Projectgroep Stationsgebied 

- Werkdossiers van de projectteams 

- Infokanaal (diverse edities) 
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Bijlage 2: Lijst van geïnterviewden 

 

De volgende personen zijn door de Rekenkamer geïnterviewd.  

De heer H. Akdag 

De heer IR. J. Borst 

De heer P. van den Broek 

De heer R. de Bruijn 

De heer ing. P.J.F. Castenmiller 

Mevrouw J.C. van Dijk-Sturm 

De heer ing. R. van Koert 

Mevrouw dr. J.L. Kool-Blokland 

De heer A.S. van Mouwrik 

De heer P. Roose 

De heer mr. H. Schild 

 

 

 

 

 

 

 


