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Vooroesteld besluit
geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het besluit van het college om de
samenwerkingsovereenkomst project Noordoevers d.d. 25 november 2013 per 21 juni 2019 te
beëindigen;
de ingelegde gelden ad € 3.294.000,- inzake het project Noordoevers vrij te laten vallen en te
verwerken als incidentele baten in de aankomende bestuursrapportage 2019;
de opgenomen risicoreservering te laten vervallen.
Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het beëindigen van de overeenkomst is een bevoegdheid van het college. Het financiële effect op
de begroting vraagt een raadsbesluit. Vanwege de relatie tussen beide besluiten vraagt het college
de raad eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het beëindigen van
de overeenkomst.
Wat is het doel?
Met dit voorstel beogen wij dat de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de
woningbouwontwikkeling op deze locatie ten uitvoer kunnen brengen. Dordrecht zit in de
samenwerking alleen als financiële partij. Gezien de verbeterde marktomstandigheden is de
deelname van Dordrecht niet meer opportuun.
Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
De gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht hebben op 25
november 2013 de Samenwerkingsovereenkomst Project Noordoevers gesloten. Doel van die
overeenkomst was het vastleggen van afspraken tussen de gemeenten over het tijdelijk beheer en
de toekomstige pontwikkeling van Noordoevers en het vastleggen van de inspanningsverplichting
van de gemeenten om te komen tot een transformatie van (een deel van) Noordoevers naar een
hoogwaardig woongebied. De Samenwerkingsovereenkomst regelt tevens het einde van de
samenwerking. Partijen kunnen overeenkomen de samenwerking te beëindigen. Het is nu een goed
moment, gezien de goede marktomstandigheden, om de samenwerking de beëindigen. Er is
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minder markt risico voor de woningbouwontwikkeling en kan voor rekening en risico door HendrikIdo-Ambacht en Zwijndrecht gedaan worden die daarvoor de volledige ruimte krijgen.
Dordrecht krijgt ingelegde gelden uit het verleden terug. Zie hiervoor de financiële bijlage 'concreet
verrekenvoorstel Noordoevers, d.d. 11 april 2019'.
De marktomstandigheden zijn nu zo dat de geprognosticeerde opbrengsten van de te ontwikkelen
gronden, gestaafd door een onafhankelijke taxatie, nagenoeg gelijk zijn aan de opgenomen
boekwaarden van de toekomstige grondexploitatie. Wij hebben daarom besloten dat dit het juiste
moment is om de samenwerking voortijdig te beëindigen met als gevolg dat de gemeente
Dordrecht de ingelegde boekwaarde geretourneerd krijgt.
Hierbij wordt opgenomen dat mochten de hier opgenomen financiële uitgangspunten de
verschillende oorzaken sterk positief beïnvloed worden, de vier gemeenten in overleg gaan over
een eventuele verdeling van de meeropbrengsten. Minder opbrengsten blijven te allen tijde voor
rekening van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.
Naast voormelde verdeling van het exploitatiesaldo valt er op korte termijn een risicoreservering
vrij.
Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?
Dordrecht heeft met het beëindigen van de Samenwerkingsovereenkomst geen invloed op de
ontwikkelscenario’s in het gebied. Dit wordt de verantwoordelijkheid van de gemeenten HendrikIdo-Ambacht en Zwijndrecht.
Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Niet van toepassing.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
• Een en ander valt terug te lezen in RIS dossier 1187419 en 1082242; raadsbesluit d.d.
december 2013
• In 2017 is de raad geïnformeerd RIS dossier 2059253 over de ontwikkelingen op het
gebied van woningbouw.
Hoe wordt dit betaald?
De vrijval van ingelegde gelden van € 3.294.000,- inzake het project Noordoevers verwerken wij
als incidentele baten in de aankomende bestuursrapportage 2019.
Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Als voortvloeisel van het collegebesluit zal een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld die
rond 21 juni 2019 getekend wordt met o.a. daarin een vrijwaring van de gemeente Dordrecht en
ontbinding van de stuurgroep Noordoevers.
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