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Inhoud



OBS Prorail

Realisatie 
tunnel, station & rijwielstalling 

Gemeente Delft; 42,8 mio projectbijdrage, 74,7 mio 
HNK,  42 mio spaarmodel Ministerie IenM; 700 mio

Subsidies; VROM, PZH, 
SGH  en SRR; 

Totaal 153,2 mio

Tunnelbijdrage 121,7 mio

Realisatie
Stadskantoor, PSS  & IOR

Realisatie 
Gebiedsontwikkeling

1. Financiering Project

78,5 mio 
Opbrengsten

Opbrengst verkoop PSS 25,9 
mio, en bijdrage SGH 1,7 mio 

O.b.v. eindwaardeberekening BC ná Second Opinion Rebel
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2. Opzet van de Businesscase (2)

BC
•  Rekent met een dynamische eindwaarde: een voorspelling van de 

toekomst 
•  Is rekenmodel en simulatietool: bepaalt het verwachte resultaat

De opzet van de BC

Deelproject overstijgende kosten en opbrengsten
&

Risicoreservering
Spoortunnel Stadskantoor 

& Stationshal
Inrichting 
Openbare 
Ruimte (IOR)

Parkeren & 
Stallen

Gebieds-
ontwikkeling
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3. Aanleiding voor stresstest
Financiën & opdracht College
• Kwartaalrapportage Q4 2013: onvoorzien = op
• BC per 31-12-2013: tekort - €8,7 mio

Nieuwe fase project Spoorzone
• 2014: Inrichting openbare ruimte gestart
• Voorjaar 2015: spoortunnel, station, OV-plein en 
ondergrondse fietsenstalling in gebruik
• Voorjaar 2015: start bouw fase 2 stadskantoor
• 2016: stadskantoor in gebruik
• Gebiedsontwikkeling van strategie naar uitvoering:  
- verkoop kavels gestart  
- eind 2015 start bouw Coendersbuurt
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4. Resultaten stresstest

Stresst test (Q1 & Q2 2014)
• Kosten & risico’s doorgelicht
• Onzekerheid markt en tegenvallende inkomsten niet ingerekend (- € 
8 tot - € 25 mio)
• geen rekening gehouden met extra onvoorzien

Businesscase per 1-7-2014 (na verwerking resultaten stresstest)
• Resultaat verslechtert naar - € 62 mio (excl. beheersmaatregelen)
• Resultaat met beheersmaatregelen terug naar - € 30 mio
• Toename kosten en risicoprofiel, afname rentebaten
• Verslechtering resultaat Inrichting Openbare Ruimte, 
Gebiedsontwikkeling en renteresultaat

BC 31-12-2013 Stresstest Verschil
- € 8,7 mio - € 62 mio - € 53,3 mio

- € 30 mio incl. beh. 
maatregelen

- € 21,3 mio
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4. Resultaten stresstest
Spoortunnel
 

Scope
•  Bouw spoortunnel door en voor rekening en risico ProRail 
•  Delftse bijdrage aan Spoorse Deel (€ 117 mio)

Resultaatverslechtering door
•  Bijdrage niet kunnen halen treasury-verplichting: - € 3,4
•  Extra reservering voor afwikkeling issues met ProRail: - € 0,8
•  Hogere inschatting financiële consequenties risico’s

BC 31-12-2013 Stresstest Verschil
- € 119,8 mio - € 124,5 mio - € 4,7 mio
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4. Resultaten stresstest
Stadskantoor en stationshal

Scope
•  Bouw stationshal voor rekening en risico ProRail 
•  Bouw stadskantoor voor rekening en risico Gemeente 
•  Aangepast bestek voor kelder HNK

Resultaatverbetering door:
•  Kosten worden doorberekend aan ProRail of Gemeente.

BC 31-12-2013 Stresstest Verschil
- € 0,6 mio - € 0,4 mio € 0,2 mio
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4. Resultaten stresstest
Onderdeel Inrichting Openbare Ruimte

Scope
•  Realisatie plan Busquets 2007-2009

Resultaatverslechtering
•  Doorvoeren scopewijzigingen o.a. Busquets 2009 en tram: - € 9,3 

mio
•  Toename risicoprofiel: - € 4,7 mio
•  Toename opbrengsten i.v.m. extra budget scopewijzigingen: € 1,7 

mio

BC 31-12-2013 Stresstest Verschil
- € 82,6 mio - € 94,9 mio - € 12,3 mio
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4. Resultaten stresstest
Onderdeel Parkeren en stallen

Scope
•  Bouw parkeergarage Spoorsingel
•  Bouw fietsenstalling station (bijdrage Delft € 5 mio)

Resultaatverslechtering door
•  Hogere grondwaterstanden: financiële consequenties - € 0,6 mio

BC 31-12-2013 Stresstest Verschil
- € 19,8 mio - € 19,8 mio - € 0,4 mio
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4. Resultaten stresstest
Onderdeel Gebiedsontwikkeling

Scope
•  Integraal Ontwikkelingsplan Nieuw Delft (obv Palmbout)

Resultaatverslechtering door
•  Extra kosten gebiedsontwikkeling (- € 3,6 mio) 

o  Kosten tijdelijke gebiedsontwikkeling
o  Vraaggestuurde ontwikkeling 
o  Bestemmingsplannen (wijziging t.o.v. Busquets)
o  OZB 
o  Verzwaring tunnel Noord-zijde Ireneboulevard (Palmbout)

•  Verhoging van het risicoprofiel (- € 5,8) 

BC 31-12-2013 Stresstest Verschil
- € 4,7 mio - € 14,1 mio - € 9,4
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4. Resultaten stresstest
Onderdeel deelproject overstijgende 
kosten, opbrengsten en risico’s  

Scope
•  Subsidies, bedrijfsvoeringskosten, rente en risicoreservering

Resultaatverslechtering door
•  Toegenomen rentekosten en lagere renteopbrengsten: bijna - € 

26,0 mio
•  Risico op hogere bedrijfsvoeringskosten OBS t/m 2018: - € 0,5 

mio

BC 31-12-2013 Stresstest Verschil
- € 219,6 mio - € 193,1 mio - € 26,5 mio



4. Resultaten Stresstest
Resumé: oorzaken & resultaatverslechtering

Inrichting Openbare Ruimte
• Realisatie scopewijzigingen (tram en plan Busquets 2009)
• Verslechtering risicoprofiel

Gebiedsontwikkeling
• Realisatie scopewijzigingen (plan Palmbout)
• Niet geraamde kosten voor o.a. vraaggestuurde ontwikkeling 
en aanpassing bestemmingsplannen 
• Verslechtering risicoprofiel

Projectoverstijgend
• Rentekosten
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5. Second opinion 
Op zoek naar het risicoprofiel (bron: Rebel)

Het project kent nog veel onzekerheden.

3 categorieën met meer of minder onzekerheid over 
uitgangspunten
- Boekwaarde
- Gecontracteerd
- Niet-gecontracteerd

 

56%
25%

19%

opbrengsten

Boekw aarde

Gecont racteerd (in
m eerw erk)

Niet  gecont racteerd
deel

43%

46%

11%

kosten

Boekw aarde

Gecont racteerd (in
m eerw erk)

Niet  gecont racteerd
deel
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5. Second Opninion  
Bevindingen uitkomst BC als waardering (bron: Rebel)

 

           Voorstel opt im alisat ies  
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5. Second Opninion  
Business Case als sturingsinstrument (bron: Rebel)

 

Toewerken naar een ambitiewaarde
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6. BC als sturingsinstrument (1)

Totaal Stress test BC waardering Verschil
Kosten -471.134            -465.568            5.566                  
Opbrengsten 439.060              418.968              -20.092              
Saldo kosten - opbrengsten -32.074              -46.600              -14.526              
Risico's -29.945              -33.404              -3.460                 
Totaal -62.019              -80.005              -17.986              

Stresst test (BC per 1-7-2014)
• Gekeken naar kosten & risico’s
• Onzekerheid markt niet ingerekend (- € 8 tot - € 25 mio), en geen rekening gehouden 
met extra project onvoorzien
• Resultaat verslechtert naar - € 62 mio  excl. beheersmaatregelen 

Second opinion  (BC waardering op basis van Rebel)
• Naast kosten en risico’s ook rekening gehouden met onzekerheden op de markt (lagere 
grondwaarde), lagere rente en extra projectonvoorzien
• Resultaat verslechtert naar - € 80 mio excl. beheersmaatregelen
• Rapporteer bandbreedte om BC waardering
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6. BC als sturingsinstrument (2)

Effectuering BC als sturingsinstrument

Door college zijn in overleg met projectorganisatie Gemeente en OBS 
maatregelen geïnventariseerd, besproken en vastgesteld waarmee 
tekort op de BC wordt beperkt tot - € 50 mio

Maatregel

        -80,0 

1 Tijdelijk gebiedsontwikkeling 1,5           
2 Kademuren -           
3 IOR Zuid (exclusief park) 1,2           
4 Park Zuid 0,9           
5 Duurzaamheid IOP -           
6 Grondprijsbeleid 9,9           
7 Fasering integrale scope -           
8 Parkeerbeleid -           
9 Reset IOR -           

10 Tramdossier 3,7           
11 OBS organisatie 0,5           
12 Post onvoorzien 12,1         

Saldo na maatregelen -50,1        

Saldo BC o.b.v. rapportage Rebel

Omschrijving
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6. BC als sturingsinstrument (4) 

Conclusie:
BC waarderingsinstrument tussen -€ 101 en -€ 38 
mio
BC als sturingsinstrument  tussen -€ 82 en -€ 15 
mio
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7. Relatie met gemeentebegroting (1)

bedragen x € 1 miljoen
bedrag periode oorzaak

Programmabegroting 2011-2015
1e tranche spaarbijdrage* 4,0 2011 t/m 2022 lagere grondwaarden
Programmabegroting 2015-2018
verhoging spaarmodel t.b.v. uitkomst project  -€ 50 mio 3,0 2015 t/m 2027 stresstest en externe toets
verhoging weerstand t.b.v. risico uitkomst - € 50 -< - € 80 mio 2,3 2015 t/m 2027 stresstest en externe toets
totale spaarbijdrage t.b.v. de Spoorzone 9,3

Daarnaast levert Delft nog de volgende bijdragen:
• voorziening voor meerkosten spoortunnel eenmalig € 5 mio;
• Jaarlijkse storting in Reserve Spoorzone (€ 3 mio) ter dekking 
kapitaallasten openbare ruimte;
• Overige kosten (€ 0,9 mio) voor constructeurs, toezichthouders 
en gemeentelijke taken rond spoorzone

Jaarlijks totaalbedrag op de begroting ca. € 13 miljoen
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7. Relatie met gemeentebegroting (2)

Totaal na toevoeging spaarmodel

•  Verhoging spaarmodel € 3,0 mio per jaar in periode 2015-2027
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7. Relatie met gemeentebegroting (3)

Regionaal & nationaal Niveau:
Overleg met derden

Gemeentelijk niveau:
Aanhouden weerstandscapaciteit (voor risico 
eindwaarde tussen -€ 50 mln en -€ 80 mln)
Integraal project:
Actief risicomanagement,  fasering, e.d. 

Deelprojecten:
Sturen op eindwaarde van minimaal -€ 50 mln
via: 
• Contract management
• Budgetbewaking
• Optimalisaties / Aanpassen scope 

(verlagen kwaliteit, omvang)

 • Flexibiliteit in beleid

Beheersing project Spoorzone: 4 verdedigingslinies

- € 80

- € 50

Gemeente/OBS

Gemeente


