
Verslag en aanbevelingen van TOP-discussie over de Spoorzone op 26 
november 2014. 

Presentatie over de Businesscase Spoorzone door Isidoor Hermans, directeur 
OBS
Zie presentatie
Isidoor Hermans, de directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS), presenteert 
de resultaten van de stresstest en de daarop volgende Second Opinion van de Rebelgoep 
voor de Businesscase van het project Spoorzone Delft. Vervolgens geeft hij aan hoe de 
gemeente hierop reageert door de Businesscase als sturingsinstrument te gaan hanteren en
hoe de relatie met de gemeentebegroting ligt. 
De bouw van de tunnel en spoorlijn (opdrachtgever Prorail en belangrijkste financier het 
Rijk) verloopt vrijwel geheel volgens de planning en binnen het geplande budget. Het nu 
voorziene verlies voor de gemeente Delft op het gehele project Spoorzone, dus inclusief de 
inrichting openbare ruimte, realisatie van de parkeergarage Spoorsingel en de 
gebiedsontwikkeling wordt voornamelijk veroorzaakt door de sterk gewijzigde 
marktomstandigheden. De oorzaken van deze resultaatverslechtering komen volgens de 
stresstest door:

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

• Gebiedsontwikkeling: Realisatie scopewijzigingen (plan Palmbout t.o.v. het Plan 
Busquets).
Niet geraamde kosten voor o.a. vraaggestuurde ontwikkeling en daaruit volgende 
aanpassingen bestemmingsplan en verslechtering risicoprofiel

• Daarnaast zijn er door de lage rente veel minder rente-inkomsten dat voorzien. 

De conclusie van de stresstest, die zich richtte op de kostenzijde en risico’s, is dat er zonder
extra maatregelen in 2030 een tekort resulteert van -€  62 miljoen. Door maatregelen zou dit 
kunnen worden teruggebracht naar de eerder door het College genoemde – €  30 miljoen. In
de Second Opinion  adviseert Rebel in de Businesscase ook rekening te houden met de 
onzekerheden op de markt (lagere grondwaarde en rente), en nog extra project onvoorzien. 
Zaken die bij de stresstest wel waren gesignaleerd, maar niet verwerkt in de Businesscase. 
Volgens Rebel komt mede daardoor het uiteindelijk tekort zonder extra maatregelen uit op - 
€  80 miljoen, met daaromheen een bandbreedte. Vervolgens heeft het gemeentebestuur 
mogelijke maatregelen geïnventariseerd, besproken en vastgesteld waarmee het tekort op 
de Businesscase Spoorzone wordt beperkt tot - €  50 miljoen. Nadrukkelijk wordt 
aangegeven dat in aansluiting op het advies van Rebel -gegeven de complexiteit van het 
project en de onzekerheden op de markt- het belangrijk is een dergelijk getal te plaatsen in 
een bandbreedte. Het kan daarbij dan uiteindelijk mee- of tegenvallen.
Tenslotte zijn er vier verdedigingslinies benoemd om het tekort op het project Spoorzone in 
te dammen: regionaal en nationaal overleg, maatregelen op gemeentelijk niveau, 
maatregelen in het integrale project en maatregelen in de deelprojecten. 

http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2014/10/Presentatie-businesscase-Spoorzone-voor-TOP-26-november-2014-def.pdf


Samenvatting discussie en aanbevelingen
In de discussie over de financiële ontwikkelingen in de Spoorzone worden veel vragen 
gesteld en impliciet en expliciet een aantal suggesties en aanbevelingen gedaan. 
Aanbevelingen die de gemeente en OBS kunnen meenemen in de vormgeving van het 
beleid in de toekomst. Deze worden hieronder samengevat:

1. Haal het onderste uit de kan op het gebied van kostenreductie en opbrengsten. 
Er zijn veel vragen over kostenreductie. Schroom niet ook naar bezuinigingen te zoeken 
in de al aanbestede contracten voor de inrichting van de openbare ruimte. Een beter 
samenspel met de aannemer, zoals nu voorgenomen, biedt hiervoor kansen. 

Probeer het stadskantoor (geheel of gedeeltelijk) te verhuren mede in relatie tot de 
verkleining van het ambtenarenapparaat  en mogelijk blijvend gebruik van goedkopere 
bestaande kantoorruimten. 

Kijk of je uit parkeren en stallen van auto’s en fietsen (meer)opbrengsten kunt genereren.
De crisis is een aanleiding om onorthodoxe maatregelen bespreekbaar te maken.

De algemene aanbeveling is om het onderste uit de kan te halen op het gebied van 
financiële inventiviteit en om maximaal gebruik te maken van verbeteringen, die zich 
voordoen in het economisch klimmaat maar ook maximaal te profiteren van het verlagen 
van kosten en het verkrijgen van inkomsten door handig gebruik te maken van de actuele
marktsituatie.
Onderzoek een mogelijke versnelling van de realisatie waardoor opbrengsten eventueel. 
vroeger worden gerealiseerd. Maak het mogelijk om functies voor bv 5 jaar te realiseren 
die voor opbrengsten kunnen zorgen op die plekken die pas laat in de planning staan. 
Maak voor Spoorzone Zuid een soberder inrichtingsplan, zoals al overwogen in de 
beheersmaatregelen.

2. Stuur echter vooral op kwaliteit om de maximale waarde voor de stad te 
realiseren.
Stuur in de allereerste plaats op kwaliteit om de maximum waarde voor de stad en de 
gebiedsontwikkeling uit de spoorzone te halen en denk niet dat kwaliteit alleen maar 
betekent dat je dure materialen moet gebruiken. Op deze plek in de stad moet de 
maximale waarde gecreëerd voor het verbeteren van het “merk” Delft. Vergeet daarbij 
niet dat de wereld groter is dan de stad en de potentie van deze plek voor de 
Metropoolregio en ook( inter)nationaal aanzienlijk is. Trek zoveel mogelijk kennis en 
oplossend vermogen uit de grote steden en de Zuidvleugel, de marktpartijen en de 
kennisinstellingen.
Een belangrijke kwaliteit is de functie “entree naar de stad”. Realiseer een invulling die 
laat zien wat de waarden van Delft zijn als je uit het station komt.  Het stationsplein zou 
voor bezoekers de aankomst in de Technologische Innovatiecampus kunnen uitstralen. 
Leg meer nadruk op de entreefunctie en verbreedt de inhoud van de “City-lounge”. 
Organiseer marktconsultaties en consultaties met deskundigen.

3. Verbeter de marketing en communicatie naar investeerders en potentiële 
gebruikers 
Marketing en communicatie naar potentiële investeerders en gebruikers lijkt nog niet op 
een niveau behorend bij een gebiedsontwikkeling als de Spoorzone. Concreet werd 
gesuggereerd dat OBS als regievoerder veel actiever op zoek moet gaan naar potentiële 
klanten.  Werp een groter en breder net  uit om initiatieven “uit de markt te halen” voor 
vestigers die voor de hele stad een impuls zijn. Ook al heeft de TU op korte termijn zelf 
de handen vol aan zijn eigen gebouwenvoorraad, trek wel bedrijven en voorzieningen 



aan die horen bij het vestigingsklimaat behorend rond de Technologische 
innovatiecampus. Trek zonodig gespecialiseerde marketeers aan die zich specifiek bezig
houden met het “verkopen “ van de spoorzone aan potentiële commerciële vestigers.
De communicatie over de gebiedsontwikkeling naar de stad kan beter. Over de 
maatschappelijke baten wordt niet op het zelfde niveau gecommuniceerd als over de 
financiële lasten. De stad wil betrokken worden bij de (toekomstige) resultaten, de 
besluiten en de vorderingen. TOP wil graag een platform bieden voor de verdere 
discussie over het zichtbaar maken, verbeteren en het uibuiten van de waarde van de 
Spoorzone. 

4. Focus voor financiële oplossingen op steun van regionale en nationale 
overheden.
De gebiedsontwikkeling “Nieuw Delft” is niet alleen voor Delft maar ook voor de 
zuidvleugel incl. Rotterdam en Den Haag van grote waarde. Zorg ervoor dat de 
Spoorzone als gebiedsontwikkeling een project is van de regio en van betekenis voor de 
kenniseconomie van Nederland. Maak concreter wat de bijdrage van de Spoorzone is 
aan de regionale economie en versterking van de zuidvleugel.

5. Er zijn suggesties naar aanleiding van de presentatie van de stresstest en de 
businesscase;

• Een suggestie is om het begrote tekort op het saldo van gekapitaliseerde rente-
inkomsten en rentekosten te verminderen door het uitbesteden van dit beheer aan 
een professionele financiële organisatie (hedgefund, pensioenfonds) en deze partijen
een deel van het gereduceerde tekort als bonus aan te bieden.

• Een andere suggestie is om het systeem van dynamische eindplan sturing te verlaten
en meer te focussen op een sturing die op korte termijn kansen en risico’s kan 
beheersen. 
Door deze grotere focus op tussentijdse resultaten wordt het resultaat van sturing 
sterker zonder zicht op gevolgen op lange termijn te verliezen. 


