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Ruimtelijke ordening en W onen
WENSEN EN BEDENKINGEN inzake beëindigen samenwerking met Multi Veste 155 B.V.
en Multi Corporation B.V. m.b.t. de ontwikkeling van het Gezondheidspark
en
VOORSTEL inzake de beëindiging grondexploitatie Gezondheidspark, openen grondexploitatie
Overkampzone en opnemen gronden Middenzone als strategische grondvoorraad

Op grond van artikel 160, lid 1, sub e van de Gemeentewet zijn wij voornemens tot
het aangaan van de hierna te noemen privaatrechtelijke handelingen
overeenkomstig bijgaand besluit van ons college.
Wij hebben besloten ten aanzien van de bij het raadsvoorstel behorende bijlage 3
(grondexploitatie Overkampzone) geheimhouding op te leggen, omdat hierin
gegevens zijn opgenomen waarvan het belang van openbaarmaking niet opweegt
tegen de financiële en contractuele belangen van de gemeente en verzoeken uw
raad de geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.
Samenvatting
Met het besluit van 18 maart 2014 hebben wij besloten tot het sluiten van een
beëindigingsovereenkomst met Multi Veste 155 B.V. (hierna: 'Multi') inzake de
ontwikkeling van het Gezondheidspark te Dordrecht. Wij hebben daarbij eveneens
besloten tot het, tezamen met de Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis (hierna:
'ASZ'), onderzoek doen naar de effecten van een eventuele contractuele
beëindiging van deze samenwerking tussen gemeente en ASZ met betrekking tot
het Gezondheidspark dan wel een voortzetting ervan. Wij hebben tot slot kennis
kunnen nemen van het verlies op de grondexploitatie dat volgt uit het feit dat het
voor de zogenaamde Middenzone beoogde programma niet langer haalbaar is
gebleken en de ontwikkeling van die Middenzone wordt stopgezet.
Naar aanleiding van voornoemd collegebesluit is met Multi en ASZ overleg gepleegd
over de wijze waarop partijen de samenwerking beëindigen en over de gevolgen die
daaruit voortvloeien. Dit heeft geleid tot de als bijlage 1 aan dit raadsvoorstel
toegevoegde (concept) vaststellingsovereenkomst. Uw raad wordt in de gelegenheid
gesteld ter zake wensen en bedenkingen in te brengen.

Pa gi n a 1/ 9

r

Als gevolg van de beëindiging van de samenwerking tussen gemeente en ASZ
enerzijds en Multi anderzijds en het feit dat de ontwikkeling van de Middenzone
zoals beoogd niet meer zal plaatsvinden, dient de huidige grondexploitatie
Gezondheidspark afgesloten te worden. Daarvoor in de plaats wordt een
afzonderlijke grondexploitatie voor de Overkampzone (betreffende de realisatie van
drie woontorens) geopend en worden de overige gronden opgenomen als NIEGGcomplex (niet in exploitatie genomen gronden). Het voorgaande leidt voorts tot een
herziening van de parkeerexploitatie Gezondheidspark, waarbij uitgegaan wordt van
(voorlopige) handhaving van de huidige parkeervoorzieningen.
Verder dient onderzocht te worden of en op welke wijze de samenwerking met ASZ
dient te worden voortgezet. Wij stellen uw raad voor de financiële gevolgen ter zake
te bekrachtigen.

-
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Een ander gevolg van het feit dat de ontwikkeling van de Middenzone zoals beoogd
niet zal plaatsvinden, is dat er onderzocht dient te worden welk ruimtelijk en
programmatisch kader voor eventuele toekom stige ontwikkelingen in de Middenzone
moet gelden.
Als laatste wordt voorgesteld een pakket aan tijdelijke m aatregelen te treffen
teneinde het huidige gedateerde parkeerterrein op te waarderen.
1. Wat is de aanleiding?
I.

Sam enwe rkings overeen kom st Gezond heidspa rk Dor drecht

Juridisch kader
De gemeente, ASZ en Multi zijn op 26 oktober 2005 de Samenwerkingsovereenkomst Gezondheidspark Dordrecht aangegaan. AM Vastgoed B.V. heeft als
zogenaam de garant voor Multi deze samenwerkingsovereenkom st m eegetekend.
AM Vastgoed B.V. is door m iddel van een allonge d.d. 25/30 mei 2007 vervangen
door Multi Corporation B.V..
De sam enwerkingsovereenkom st heeft onder meer betrekking op de ontwikkeling
van de zogenaamde Middenzone en Overkampzone, welke onderdeel uitmaken van
het projectgebied (de overige zones zijn al gerealiseerd). Als bijlage 2 is een
overzicht van deze zones toegevoegd. De gemeente is eigenaar van de gronden en
verkoopt deze gronden aan ASZ die op haar beurt de gronden in eeuwigdurende
erfpacht uitgeeft aan Multi.
Met betrekking tot de Overkampzone is de ontwikkeling reeds in gang gezet. In
deze zone dienen drie woontorens gebouwd te worden. Eén woontoren is al
gerealiseerd, maar de ontwikkeling van de andere torens is al enige jaren
gestagneerd. Ten behoeve van de realisatie van deze woontorens is in oktober 2007
een realisatieovereenkomst gesloten tussen ASZ, Multi en AM W onen B.V..
AM W onen fungeert hierdoor als een onder-ontwikkelaar van Multi. De gemeente
heeft deze realisatieovereenkom st m eegetekend als indirect betrokkene, maar is
formeel geen contractpartij.
De ontwikkeling van de Middenzone heeft, zoals gezegd, niet nader gestalte kunnen
krijgen. Er is met betrekking tot die zone dan ook geen realisatieovereenkomst of
vervolgovereenkomst gesloten.
De samenwerkingsovereenkomst ziet overigens niet alleen op de
vastgoedontwikkeling, maar ook op de inrichting van het openbare gebied en
afspraken over het gebruik van de parkeervoorzieningen door ASZ.
De samenwerkingsovereenkomst is nog driemaal door een allonge aangepast, te
weten per mei 2007, septem ber/oktober 2007 en juli 2008.

Beëindigingsovereenkomst
Al enige jaren wordt tussen gemeente, ASZ en Multi overleg gevoerd over de
vertraging in de ontwikkeling van de Middenzone. Zoals in het collegevoorstel van
10 maart 2014 al is verwoord, heeft dit overleg uiteindelijk geleid tot de conclusie
dat het oorspronkelijk beoogde program ma niet meer gerealiseerd kan worden.
Partijen hebben als gevolg daarvan tevens de conclusie getrokken dat de
samenwerking tussen gemeente en ASZ enerzijds en Multi anderzijds geen
toegevoegde waarde m eer vertegenwoordigd. Bij besluit van 18 m aart 2014 hebben
wij besloten een beëindigingsovereenkomst aan te gaan. Als bijlage 1 is de door
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partijen opgestelde (concept) beëindigingsovereenkomst toegevoegd. Uw raad
wordt in de gelegenheid gesteld ter zake wensen en bedenkingen in te brengen.

Realisatieovereenkomst

Met nadruk willen wij uw raad erop wijzen dat de beëindigingsovereenkomst slechts
ziet op een beëindiging van de sam enwerking tussen gemeente en ASZ enerzijds en
Multi anderzijds. De sam enwerkingsovereenkomst wordt dus niet beëindigd, wel de
samenwerking met Multi. Alle contractuele afspraken die gelden tussen de
gemeente en ASZ en die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkom st blijven
onverkort van kracht. Dit is noodzakelijk, om dat de sam enwerkingsovereenkomst
ook ziet op andere onderwerpen dan slechts de vastgoedontwikkeling. Bovendien
zijn de gem eente en ASZ op 22 november 2004 al eerder een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan (Samenwerkingsovereenkomst
Gezondheidspark Dordtwijk). Ook deze sam enwerkingsovereenkomst, die
grotendeels overeenkom t m et de sam enwerkingsovereenkomst uit 2005, is nog
steeds tussen gem eente en ASZ van kracht.

Zoals al eerder opgemerkt, zijn ASZ, Multi en AM W onen met betrekking tot de
Overkampzone een realisatieovereenkom st aangegaan. De gemeente heeft deze
realisatieovereenkomst als indirect betrokkene mee ondertekend, maar is formeel
geen contractpartij. Deze realisatieovereenkomst blijft eveneens onverkort van
kracht, m aar ook in deze verhouding wordt afscheid genomen van Multi. In de
beëindigingsovereenkomst is een voorbehoud gemaakt, welke ziet op de
instem ming van AM W onen voor het beëindigen van de samenwerking met Multi.

Staatssteun
Ter voorkoming van elk risico is in de beëindigingsovereenkomst opgenomen dat
Multi verplicht is eventuele ongeoorloofde staatssteun terug te betalen, mocht uit
een door een derde geïnitieerde procedure blijken dat sprake is van ongeoorloofde
staatssteun.
II.
Contractuele relatie m et ASZ
Zoals in het voorgaande al is geschetst, blijft de contractuele relatie met ASZ
bestaan. De sam enwerkingsovereenkomsten van 2004 en 2005 worden niet
beëindigd. Dit laat echter onverlet dat met ASZ gesprekken gevoerd moeten worden
over de toekomst van de samenwerking. Het is niet reëel te veronderstellen dat alle
verplichtingen van de gemeente en ASZ onverkort nagekom en kunnen worden, nu
partijen gezamenlijk geconcludeerd hebben dat het beoogde programma voor de
Middenzone niet langer haalbaar is.
Op dit m oment is er nog onvoldoende basis om nieuwe contractuele afspraken te
maken. Het kom ende halfjaar dient te worden benut om m et ASZ te bepalen hoe
de samenwerking voortgezet dient te worden. Dat van een samenwerking sprake zal
blijven staat vast. Beide partijen hebben immers - al dan niet gezamenlijke belangen bij een ontwikkeling van de Middenzone en zijn daarbij van elkaar
afhankelijk. De oorspronkelijke doelstellingen van de samenwerking zullen ook
zoveel als mogelijk nagestreefd m oeten worden. De vorm van de samenwerking en
de specifieke inhoud ervan zijn echter sterk afhankelijk van de nieuw te vormen
plannen voor de inrichting van de Middenzone (zie het hierna volgende). Bovendien
geldt voor ASZ dat het nog steeds de wens is om hun activiteiten van de locatie
Amstelwijck te verplaatsen naar het Gezondheidspark. Tot slot dient wellicht
ingespeeld te worden op recente ontwikkelingen met betrekking tot een eventuele
samenwerking tussen ASZ en een andere zorginstelling.

Pa gi n a 3/ 9

Datum
Ons kenmerk

25 november 2014
PM/1321402

I I I . Toekom st inrichting M iddenzone
In het kader van Richting Kiezen (in 2013) is uw raad al geïnform eerd over de
gevolgen van een mogelijke beëindiging van de samenwerking met Multi en de kans
dat het beoogde programma niet gerealiseerd zou kunnen worden. In het kader van
Richting Kiezen is door uw raad ingestemd met het verlaten van het in 2008
vastgestelde Masterplan voor de Middenzone en de daarin beschreven invulling
ervan (collegebesluit van 3 juni 2013 met kenmerk 1017166/SO en raadsbesluit van
25 juni 2013 met kenmerk 1079036). Door de adviescom missie is vervolgens een
richtinggevende uitspraak gedaan om de Middenzone voor langere tijd in te richten
als parkeervoorziening op maaiveld (naar aanleiding van het collegebesluit van
18 juni 2013 m et kenm erk 1024576/SO).
De toekomstige invulling van het gebied zal nader bepaald moeten worden. Zoals
gezegd wordt m et ASZ de kom ende periode overleg gevoerd over de toekomstige
samenwerking waarbij van belang is hoe de Middenzone in de toekom st kan worden
ingericht. ASZ heeft een belang in de Middenzone, aangezien een deel van de
Middenzone bestem d is voor verplaatsing van functies die nu nog op haar locatie op
Amstelwijck zijn gevestigd. Dit overleg zal naar verwachting een redelijk lange
termijn in beslag nem en, gelet op de onzekerheid waarm ee ASZ wordt
geconfronteerd ten aanzien van haar locatie op Amstelwijck. Daarnaast stellen wij
voor het komende halfjaar onderzoek te doen naar een nieuwe ontwikkelstrategie
voor de Middenzone. Aan dit raadsvoorstel is een offerte toegevoegd ten aanzien
van de gesprekken met ASZ en het onderzoek naar een nieuwe ontwikkelstrategie
(bijlage 5). Vooralsnog zal het uitgangspunt blijven dat de Middenzone voor langere
tijd (deels) dienst doet als parkeervoorziening op maaiveld.
2. Wat wil le n we b er ei ke n?
Door het aangaan van de beëindigingsovereenkomst willen we bereiken dat de
gem eente - tezamen m et ASZ - kan overgaan tot het m aken van nieuwe plannen
voor de Middenzone, zonder daarbij gebonden te zijn aan onrealistische contractuele
afspraken met een ontwikkelaar. Daarnaast willen we bereiken dat de financiële
gevolgen van het voorgaande door uw raad worden erkend en in de gemeentelijke
administratie een plaats krijgen. Tot slot willen we uw raad reeds in dit stadium
voorbereiden op m ogelijke toekomstige ontwikkelingen in de sam enwerking tussen
gemeente en ASZ en de besluitvorm ing op termijn die daaruit voort zal vloeien.
3. Wa t g aa n we da arv oo r d oe n?
Na besluitvorming door uw raad zal de samenwerking met Multi conform de

overeenkomst worden beëindigd. Daarnaast worden de nodige financiële
maatregelen getroffen die voortvloeien uit de beëindiging van de samenwerking met
Multi en het niet langer nastreven van de beoogde inrichting van de Middenzone.
Voorts wordt de komende periode benut om m et ASZ te onderzoeken hoe de
Middenzone in de toekomst kan worden ingericht en hoe de samenwerking tussen
deze partijen vorm zal worden gegeven. Besluitvorming ter zake volgt later.
a. Ins pra ak en co m m uni cat ie
Inspraak en communicatie is niet aan de orde.
b. Vervolgt raject besl uitvorm ing
Na besluitvorming van uw raad conform dit voorstel zal naar verwachting begin
volgend jaar een voorstel aan uw raad worden voorgelegd dat ziet op een nieuwe
ontwikkelstrategie voor de Middenzone en de benodigde kredieten voor het verder
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uitwerken van die strategie. In samenhang hiermee zal ook een volledig pakket aan
"tijdelijke maatregelen" worden gepresenteerd. Op een later tijdstip (medio 2015)
zal naar verwachting besluitvorming worden gevraagd over nieuwe contractuele
afspraken tussen de gemeente en ASZ.
c. Inciusiefbeleid
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
Grondexploitatie
De beëindiging van de samenwerking met Multi en het niet langer nastreven van de
oorspronkelijk beoogde inrichting van de Middenzone hebben gevolgen voor de
grondexploitatie van het Gezondheidspark. Voorgesteld wordt om de huidige
grondexploitatie te sluiten. Met het afsluiten van de grondexploitatie bedraagt het
gronden in de Middenzone. Vooruitlopend op besluitvorming door uw raad hebben
wij overigens al een voorziening getroffen bij de jaarrekening 2013 als gevolg van
de ontstane situatie. De huidige verliesvoorziening Gezondheidspark bedraagt

positief saldo op de grondexploitatie Overkampzone (zie hierna).
In plaats van de grondexploitatie voor het gehele Gezondheidspark wordt
voorgesteld een nieuwe grondexploitatie te openen die enkel betrekking heeft op de
Overkampzone (bijlage 3). Het betreft de uitgifte van twee woontorens aan AM (een
van de drie is reeds gerealiseerd) en de inrichting van dit terrein. De
grondexploitatie Overkampzone heeft een geprognosticeerd resultaat van
overeengekomen inkomsten van gronduitgifte zijn hoger dan de kosten om deze
op de grondexploitatie. Bij de jaarrekening 2013 is reeds rekening gehouden met dit
risicoprofiel.
veroorzaakt door het sluiten van de huidige grondexploitatie, op termijn wordt
gecompenseerd door de winst op de grondexploitatie van de Overkampzone
vermogenspositie van het grondbedrijf.
De toekomstige invulling van de Middenzone zal nader bepaald moeten worden.
Voorgesteld wordt om de gronden in de Middenzone op te nemen als strategische
grondvoorraad (NIEGG') (bijlage 4). Om onderzoek te doen naar de toekomstige
ontwikkeling van de Middenzone en de mogelijke vormen van samenwerking met
Het voorbereidingskrediet komt ten laste van de exploitatie in voorbereiding
(NIEGG) voor de Middenzone.
Herziening Parkeerexploitatie
In het kader van Richting Kiezen is door uw raad besloten voor wat betreft de
parkeervoorzieningen op het Gezondheidspark geen verdere uitvoering meer te
1 Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) betreffen gronden die door de gemeente veelal
anticiperend of strategisch aangekocht op basis van de verwachting dat de grond op termijn zal
worden ontwikkeld . Een vastgesteld plan inclusief grondexploitatie is nog niet aanwezig.
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geven aan het Masterplan van 2008 (met daarin de realisatie van diverse gebouwde
parkeervoorzieningen). De adviescommissie heeft als richting aangegeven de
huidige situatie (met parkeren op maaiveld) de komende tien jaar te continueren.
Op basis van het Masterplan en in lijn met de gesloten realisatieovereenkomst met
Multi is destijds een parkeerexploitatie opgesteld, welke door middel van een
raadsbesluit financieel is verankerd in de prognose van de Egalisatiereserve
Parkeervoorzieningen (hierna: 'reserve EPV"). In de huidige prognose van de
reserve EPV wordt derhalve nog uitgegaan van omvangrijke gebouwde
parkeervoorzieningen in de Middenzone.
Het niet in deze omvang realiseren van deze voorzieningen heeft een tweetal
effecten op de prognose. Enerzijds vallen de exploitatiekosten, huurkosten en
kapitaallasten lager uit (minder dure gebouwde voorzieningen), anderzijds zullen de
parkeeropbrengsten lager zijn dan nu geprognosticeerd als gevolg van het nietgerealiseerde functioneel programma. In het traject Richting Kiezen zijn al voor
diverse varianten exploitatieprognoses van het Gezondheidspark (PEX-varianten) en
de doorwerking daarvan op de stand van de reserve EPV uiteengezet.
Destijds is al aangegeven dat de kwaliteit van de huidige, tijdelijke inrichting van
het maaiveldparkeerterrein en de noordelijke wand van de parkeergarage niet
toereikend zijn om de komende tien jaar door te kunnen blijven exploiteren. Bij de
aanleg was immers voorzien in de realisatie anno nu van gebouwde
parkeervoorzieningen en opheffing van het tijdelijke terrein.
In de PEX-variant met voortzetting van de huidige exploitatie is met deze punten
reeds rekening gehouden in de vorm van opname van de indicatieve
investeringskosten.
De meest noodzakelijke investeringen bestaan op hoofdlijnen uit:
het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voor een deel van de
verharding van het parkeerterrein;
het samenvoegen van de nu nog fysiek van elkaar gescheiden
parkeervoorzieningen (twee parkeerterreinen en de huidige parkeergarage) om
flexibeler om te kunnen gaan met de benodigde parkeercapaciteit voor de diverse
doelgroepen op verschillende momenten van de dag;
het verplaatsen van de in- en uitrit van het personeelsparkeerterrein naar de
zijde van Karel Lotsyweg (verbetering bereikbaarheid en vindbaarheid in relatie
tot de toegang naar het ziekenhuis);
het aanbrengen van vol/vrij-signalering bij de ingangen (om onnodig zoekverkeer
naar een parkeerplaats te voorkomen);
het vervangen dan wel waterkerend maken van de noordelijke buitenwand van de
parkeergarage inclusief het realiseren van een doorsteek in deze wand om
uitwisseling tussen parkeerterrein en parkeergarage mogelijk te maken.
Voor deze op korte termijn noodzakelijke investeringen om de parkeervoorzieningen
en openbare ruimte geschikt te houden voor functioneel gebruik totdat de
definitieve inrichting van het gebied bekend is, wordt een reservering gevraagd van
reservering zal worden gedekt uit de reserve EPV. Uitvoering van de
werkzaamheden zal naar verwachting medio 2015 kunnen plaatsvinden om - zoveel
als mogelijk - een relatie te leggen met de werkzaamheden die zouden kunnen
voortvloeien uit het nieuwe kader als bedoeld in paragraaf 1 sub III van dit
raadsvoorstel.
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De hiervoor genoem de reservering zal als volgt worden toegewend:
Verwijderen in- en uitrit evenemententerrein
Nieuwe in- en uitrit zijde ASZ
Verbinding parkeergarage - parkeerterrein
Vervangen asfalt parkeerterrein
Groenaanleg parkeerterrein
Sparing buitenwand parkeergarage
Waterdicht maken buitenwand parkeergarage
Totaal
Met inachtneming van het voorgaande is de prognose van de reserve EPV
geactualiseerd. Een vergelijking op Netto Contante W aarde tussen de prognose per
ultimo 2013 (opgenom en bij de Kadernota 2015) en de geactualiseerde prognose
geeft het volgende beeld:
Prognose PEX Gezondheidspark

Prijspeil

Ultimo 2013

2014

Actueel, PEX o.b.v. huidige voorzieningen

2014

NCW

-/-

Het effect van de herziene PEX Gezondheidspark op de prognose van de reserve EPV
is zichtbaar in de volgende twee figuren waarin de verwachte ontwikkeling van de
stand van de reserve EPV zichtbaar is.
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Figuur 1: Prognose saldo reserve
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Figuur 2: Prognose reserve EPV na actualisering PEX Gezondheidspark

Begrotingswijziging
Voorgaande financiële gevolgen dienen in de begrotingen te worden verwerkt.
Bijgevoegd zijn comptabiliteitsvoorstellen wijziging begroting opgenom en
(bijlage 6).
5. Fatale beslisdatum
Er is geen sprake van een fatale beslistermijn.
6.
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
ontwerp besluiten;
concept-beëindigingsovereenkomst d.d. 11 novem ber 2014;
overzicht plangebied en zones Gezondheidspark;
grondexploitatie Overkampzone (GEHEIM);
overzicht gronden die worden opgenomen als strategische grondvoorraad;
offerte / specificatie voorbereidingskrediet inrichting Middenzone en
sam enwerking ASZ;
6. comptabiliteitsvoorstel wijziging begroting met betrekking tot de Grondexploitatie
Overkam pzone en de strategische grondvoorraad.
7. Voorstel
W ij stellen u voor:
1. geen wensen en bedenkingen te uiten m et betrekking tot het aangaan van de
beëindigingsovereenkomst;
2. de huidige grondexploitatie Gezondheidspark te sluiten en hiervoor in de plaats
de grondexploitatie Overkampzone (bijlage 3) vast te stellen en de overige
gronden op te nemen op te nemen als strategische grondvoorraad (bijlage 4).
3.
reserveren ten behoeve van het treffen van noodzakelijke maatregelen aan de
parkeervoorzieningen op het Gezondheidspark om de exploitatie van de
parkeervoorzieningen ten m inste tien jaar te kunnen continueren;
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4. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om onderzoek te doen naar de
toekomstige ontwikkeling van de Middenzone en de mogelijke vormen van
samenwerking met het Albert Schweitzer Ziekenhuis op grond van bijlage 5;
5. de begroting conform bijgevoegd comptabiliteitsvoorstel te wijzigen (bijlage 6).

)

Het college van Burgemeester en Wethouders van ordrecht
d secretaris
de bur Ineester

M. M. van der Kraan
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