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Geachte leden van de raad, 

De rekenkamer heeft het genoegen u hierbij het rapport aan te bieden, betreffende het 

onderzoek dat de Rekenkamer West-Twente heeft verricht naar Grote Projecten/ 

Stationsomgeving Noord in Hellendoorn. 

Het rapport is voor bestuurlijke reactie voorgelegd aan het college van Burgemeester en 

Wethouders. Deze reactie is in de rapportage opgenomen.  

Indien gewenst ben ik graag bereid om het onderzoeksrapport nader toe te lichten.  

Een afschrift van deze brief en het rapport wordt gestuurd naar het College van Burgemeester 

en Wethouders van de gemeente Hellendoorn.  

Met vriendelijke groeten, 

Roel Freeke 

Directeur Rekenkamer West-Twente  
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Hoofdstuk 1: Toelichting op het onderzoek 

De Rekenkamer West-Twente heeft de sturing en controle van de gemeente Hellendoorn op het project 

Stationsomgeving Noord onderzocht. Hiermee beoogt de rekenkamer handvatten aan te reiken aan de 

raad en het college die helpen om de sturing op projecten optimaal vorm te geven. 

 

1.1 Aanleiding en achtergrond 

Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat de raad heeft aangegeven behoefte te hebben aan een 

onderzoek naar de Stationsomgeving Noord. Aangezien het parallel lopende project voor de 

Stationsomgeving Zuid hier nauw aan verbonden is, zijn de ontwikkelingen ten aanzien van deze 

zuidzijde in het onderzoek meegenomen. Focus ligt echter op de noordzijde van de Stationsomgeving. 

De rekenkamer maakt met dit onderzoek in de eerste plaats inzichtelijk wat de kwaliteit van de kaders 

voor sturing op grote projecten is (in algemene zin), en de wijze waarop deze kaders zijn toegepast in 

de casus Stationsomgeving Noord. Daarnaast maakt dit onderzoek duidelijk op welke wijze college en 

raad zijn geïnformeerd over de voortgang van het project en hoe zij deze informatie hebben gebruikt. 

De raad kan de leerpunten uit dit onderzoek bij het nog lopende project Stationsomgeving Noord 

gebruiken om (bij) te sturen.  

Laatste onderdeel van dit onderzoek is een korte terugblik op een eerder (in 2007) door de Rekenkamer 

West-Twente uitgevoerd onderzoek naar risicobeheersing in grote projecten, genaamd ‘Sturing op 

ervaring’. Het voor u liggende rapport laat zien of en in hoeverre de aanbevelingen uit dit onderzoek uit 

2007 in de huidige aanpak van het project Stationsomgeving Noord zijn toegepast.  

 

1.2 Doelstelling en vraagstelling onderzoek 

De rekenkamer heeft voor dit onderzoek de volgende centrale vraag geformuleerd: 

Hoe organiseert de gemeente Hellendoorn de sturing op het project Stationsomgeving Noord en 

welke leerpunten kunnen raad, college en ambtelijke organisatie halen uit de ervaring in de praktijk? 

 

Deelvragen 

Deze centrale vraag is uitgewerkt in vier deelvragen: 

1 In hoeverre hebben raad en college algemene kaders opgesteld voor de wijze waarop interne en 

externe sturing op grote projecten plaats dient te vinden (projectmatig werken)?
1
 

2 Op welke wijze hebben raad en college tot dusverre gestuurd (zowel intern als extern) op het project 

Stationsomgeving Noord?  

3 In hoeverre hebben raad en college in het project Stationsomgeving Noord invulling gegeven aan de 

aanbevelingen uit het door de rekenkamer uitgevoerde eerdere onderzoek naar grote projecten (uit 

2007)? 

4 Welke leerpunten zijn er te halen uit de bevindingen over de algemene kaders, de sturing op het 

project Stationsomgeving Noord en de opvolging van het eerdere onderzoek uit 2007? 

 

1.3 Analysekader 

Uit de formulering van de deelvragen wordt duidelijk dat projectmatig werken in dit onderzoek is 

opgedeeld in interne sturing en externe sturing op (grote) projecten. Bij interne sturing gaat het om de 

kwaliteit van de processen van sturing en verantwoording tussen de raad, het college en de ambtelijke 

organisatie. Kwalitatief hoogwaardige interne sturing houdt in dat de raad de kaders stelt waarbinnen 

een project uitgevoerd dient te worden. Het college werkt deze door de raad vastgestelde kaders 
vervolgens uit en bepaalt hoe deze kaders gerealiseerd dienen te worden. De daadwerkelijke uitvoering 

belegt het college vaak bij de ambtelijke organisatie, waarna college en raad informatie ontvangen over 

de mate waarin het project wordt uitgevoerd conform de beoogde doelstellingen. 

                                                      

1
 Sturing op projecten bestaat in de ogen van de Rekenkamer West-Twente uit het proces van plannen, uitvoeren, 

monitoren en (waar nodig) bijstellen. 
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Bij externe sturing gaat het in de eerste plaats om de wijze waarop de gemeente externe uitvoerders 

aanstuurt vanuit een rol als opdrachtgever. Hierbij gaat het erom dat de gemeente (delen van) het 

(interne) projectplan uitbesteedt aan externe partijen, zoals een aannemer of een projectontwikkelaar. 

Namens de gemeente kan de raad, het college of de ambtelijke organisatie (vanuit een 

mandaatregeling) optreden als opdrachtgever. De gemeente maakt vanuit deze rol afspraken met de 

externe organisatie over de overeengekomen prestaties. Vervolgens dient zij erop toe te zien dat deze 

prestaties daadwerkelijk worden geleverd volgens deze afspraken. In de tweede plaats gaat het bij 

externe sturing om samenwerking met partijen waar de gemeente een rol als partner heeft, zoals 

andere overheden of maatschappelijke organisaties. 

Onderstaande figuur maakt het onderscheid tussen interne en externe sturing schematisch inzichtelijk, 

en laat zien welke externe factoren van invloed zijn op de kwaliteit van deze sturing. De figuur verbeeldt 

het analysekader dat de rekenkamer voor dit onderzoek heeft gebruikt. Het betreft nadrukkelijk een 
algemeen analysekader, waaraan wij de specifieke situatie van Hellendoorn toetsen. 

 

Figuur 1: Algemeen conceptueel model onderzoek grote projecten 
2
    

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Leeswijzer 

Deze rapportage bestaat uit een Bestuurlijke Boodschap en een Nota van Bevindingen. De 

bestuurlijke boodschap bevat een onderzoeksverantwoording (hoofdstuk 1) en de conclusies en 

aanbevelingen (hoofdstuk 2).  

De nota van bevindingen maakt inzichtelijk welke feiten en bevindingen uit het onderzoek naar 

voren zijn gekomen. Hoofdstuk 3 van deze nota maakt inzichtelijk wat de kwaliteit is van de 

algemene kaders die de gemeente over sturing op projecten heeft opgesteld (deelvraag 1). 

Hoofdstuk 4 van deze nota gaat in op de sturing op het project Stationsomgeving Noord 

(deelvraag 2). Tot slot gaat hoofdstuk 5 in op de mate waarin de aanbevelingen uit het eerdere 

onderzoek van de rekenkamer naar grote projecten (uit 2007) is uitgevoerd (deelvraag 3). 

                                                      

2
 In de gemeente Hellendoorn wordt in dit verband de term bijzonder (strategisch) project gebruikt. 

Groot project 

Complex  / risicovol / meerjarig / maatschappelijke impact / grote belangstelling / financiële belangen 
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Hoofdstuk 2: Uitkomsten onderzoek 

Dit hoofdstuk geeft de conclusies en aanbevelingen weer die uit dit onderzoek naar voren zijn 

gekomen. 

 

2.1 Beantwoording centrale vraagstelling 

Met dit onderzoek geeft de rekenkamer antwoord op de volgende centrale vraag: 

Hoe organiseert de gemeente Hellendoorn de sturing op het project Stationsomgeving Noord en 

welke leerpunten kunnen raad, college en ambtelijke organisatie halen uit de ervaring in de praktijk? 

De Rekenkamer West-Twente beantwoordt deze vraagstelling door vier conclusies te formuleren 

(paragraaf 2.1), waaruit eveneens vier aanbevelingen voortkomen (paragraaf 2.2). Deze 

aanbevelingen kunnen worden gezien als leerpunten zoals bedoeld in de vraagstelling. 

 

Conclusie 1: sturing door college op (grote) projecten op adequate wijze ingericht 

De rekenkamer concludeert dat het college de sturing op grote projecten op adequate wijze heeft 

ingericht. Dit blijkt in de eerste plaats uit het feit dat het in 2009 een Notitie Projectmatig Werken 

heeft vastgesteld waarin heldere voorschriften staan over rollen, projectfasering, taakverdeling en 

monitoring. In de tweede plaats blijkt dit uit het feit dat het college de werkwijze volgens de 

Notitie Projectmatig Werken periodiek evalueert en waar nodig aanpast. In de derde en laatste 

plaats blijkt de adequate inrichting uit het feit dat het college de werkwijze uit de Notitie 

Projectmatig Werken in het onderzochte project - Stationsomgeving Noord - daadwerkelijk heeft 

toegepast. Directie en college worden door middel van voortgangsrapportages op de hoogte 

gesteld van de knelpunten, de financiële voortgang, de risico’s en de tijdsplanning in (de 

voorbereidende fase van) het project. 

 

Conclusie 2: fout in project Combiplan bij eerste raming kosten inrichting Stationsomgeving  

Het feit dat de voorschriften uit de Notitie Projectmatig Werken toegepast zijn op het project 

Stationsomgeving Noord, heeft niet kunnen voorkomen dat het college in een eerder stadium een 

fout heeft gemaakt in het organiseren van financiële dekking voor dit project. Met deze fout doelt 

de rekenkamer op het feit dat het college de vermeende toezegging van Rijkswaterstaat (RWS) 

om € 1,4 miljoen bij te dragen aan de herinrichting van de Stationsomgeving, niet heeft laten 

vastleggen in een juridisch geldend document. RWS heeft vervolgens het toegezegde bedrag in 

een later stadium naar beneden bijgesteld tot een bedrag van € 400.000,-. 

De rekenkamer concludeert dat de voorschriften uit de Notitie Projectmatig Werken onvoldoende 

zijn geoperationaliseerd om dergelijke fouten te voorkomen. Zo schrijft de Notitie Projectmatig 
Werken wel voor dat risico’s geïnventariseerd dienen te worden, maar is niet voorgeschreven hoe 

risico’s moeten worden geïnventariseerd, beoordeeld en opgelost.   

 
Conclusie 3: informatievoorziening Stationsomgeving in voorfase ongelukkig en onbedoeld onjuist 

Als gevolg van het feit dat de door RWS toegezegde bijdrage niet is vastgelegd in een juridisch 

document, is ook de informatievoorziening hierover naar de raad onbedoeld onjuist geweest. 

Deze bijdrage van RWS is immers naar de raad als een harde toezegging gecommuniceerd. 

Tegelijkertijd concludeert de rekenkamer dat het college de raad in oktober 2010 heldere uitleg 

heeft verschaft over de verlaagde bijdrage van RWS. Het is de rekenkamer uit niets gebleken dat 

het college al eerder van deze informatie op de hoogte was c.q. de raad hier eerder over had 
kunnen informeren. Om die reden spreekt de rekenkamer van onbedoeld onjuist. 

De rekenkamer concludeert voorts dat de informatievoorziening naar de raad ongelukkig is 

geweest in die zin dat het in 2008 een globale raming van circa € 2 miljoen aan de raad heeft 

gecommuniceerd, waarin een aantal van belang zijnde posten (die door externen werden 

bekostigd en/of waarvan de verwachting was dat deze terugverdiend werden) niet waren 

opgenomen. Hierdoor kwam het uiteindelijk gevraagde bedrag van € 4,5 miljoen in oktober 2010 

als een verrassing voor de raad. Ook hier is in oktober 2010 een heldere uitleg voor gekomen (bij 

de vaststelling van het budget voor het definitieve schetsontwerp). Het communiceren van 

ramingen zonder daarbij uitvoerig in te gaan op de onzekerheden, noemt de rekenkamer 
ongelukkig. 
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Conclusie 4: de raad heeft geen duidelijke afspraken gemaakt over gewenste informatie  

De rekenkamer concludeert dat de raad zich niet expliciet heeft uitgesproken over de frequentie 

en de wijze waarop hij geïnformeerd wenst te worden over de voortgang van (grote) projecten. 

Dit vindt de rekenkamer een gemiste kans, omdat er juist in de Hellendoorn meerdere grote, 

strategische projecten zijn uitgevoerd die de aandacht vragen van de politiek. De raad wordt in 

de praktijk wel geïnformeerd over risico’s ten aanzien van geld en tijd, maar deze informatie is te 

globaal om goed in te kunnen schatten hoe groot deze risico’s zijn, welke alternatieve 

mogelijkheden er zijn en welke beheersmaatregelen ingezet kunnen worden. 

 

2.2 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de hierboven beschreven conclusies, komt de rekenkamer met de 

navolgende aanbevelingen aan het college en aan de raad. 

 

Aanbeveling 1: bepaal de gewenste informatievoorziening over projecten (aan de raad) 

De rekenkamer adviseert de raad om zich uit te spreken over zowel de gewenste frequentie van 

de informatie over de voortgang van projecten, als om de gewenste inhoud. De recente aandacht 

voor de informatievoorziening over grote projecten (bijvoorbeeld in het recent verschenen rapport 

over gemeentelijke garanties van de commissie garantstelling Nieuw Dunant), maakt dat de raad 

in de ogen van de rekenkamer voor de keuze staat in hoeverre hij zelf regie wil nemen in de 

sturing op grote projecten. Dit kan bijvoorbeeld door zeer specifieke voorwaarden te stellen aan 

de informatie die hij zelf over de voortgang van grote projecten ontvangt. Als de raad hier 

inderdaad voor kiest, dan kan hij besluiten om onder meer: 

/ een periodieke rapportage over de voortgang van strategische projecten in te stellen; 

/ per op te starten project te bepalen of deze opgenomen dient te worden in deze rapportage, 

afhankelijk van het risico wat de gemeente met dit project loopt; 

/ voor te schrijven dat deze rapportage ingaat op de risico’s op het gebied van tijd, geld en 

kwaliteit, waarbij scenario’s en alternatieven worden aangeboden; 

/ voor kostenramingen en dekkingsvoorstellen aan te geven hoe zeker deze zijn. 

 

Aanbeveling 2: laat u periodiek informeren over risico’s Stationsomgeving Noord (aan de raad) 

Het project Stationsomgeving Noord brengt risico’s met zich mee als het gaat om de beoogde 

verkoop van grond voor kantoorpanden en het naleven van de (strakke) planning. De rekenkamer 

adviseert de raad om het college een gedetailleerde risicoanalyse aan u te laten voorleggen 

waarin inzichtelijk is gemaakt welke acties ondernomen worden op het moment dat de planning 

uitloopt en/of de verkoop van kantoorpanden niet de gewenste gelden oplevert. Daarmee wordt u 

al in een vroeg stadium in de gelegenheid gesteld mee te denken over risicobeheersing en 

alternatieven en komt u in een latere fase niet voor voldongen feiten te staan. 

 

Aanbeveling 3: heroverweeg de wijze waarop u ramingen presenteert (aan het college) 

Nog voordat het project is gestart, heeft het college de raad geïnformeerd over voorlopige 

kostenramingen voor de herinrichting van deze omgeving. Hierdoor zijn bij de raad 

verwachtingen ontstaan waar hij later teleurgesteld in is geraakt. Om dit te voorkomen, beveelt 

de rekenkamer het college aan om bij toekomstige projecten bij informatie over voorlopige 

ramingen explicieter en uitgebreider aan te geven welke verwachte ontwikkelingen en risico’s er 

zijn die dit bedrag positief en/of negatief kunnen beïnvloeden.  

 

Aanbeveling 4: evalueer niet alleen de werkwijze, maar ook projecten zelf (aan het college) 

Ondanks dat de wijze van projectmatig werken door het college op papier adequaat is ingericht, 

kan het in de praktijk voorkomen dat er in de toepassing van deze werkwijze fouten worden 

gemaakt. De rekenkamer adviseert het college om te onderzoeken of dergelijke fouten (zoals de 

niet vastgelegde bijdrage RWS) incidenteel zijn, en welke oorzaken hiervoor zijn aan te wijzen. 

Daarnaast adviseert de rekenkamer om systematisch per project te evalueren welke fouten er 

zijn gemaakt en hoe deze opgelost dienen te worden. Deze informatie kan het college vervolgens 

gebruiken om de Notitie Projectmatig Werken verder te operationaliseren. Hierin is vooral de 

diepgang van de risicoanalyse in de ogen van de rekenkamer een aandachtspunt. 
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Hoofdstuk 3: Beleidskaders voor sturing op (grote) projecten 

In dit hoofdstuk worden de beleidskaders van de gemeente Hellendoorn die relevant zijn voor de 

sturing op grote projecten uiteengezet. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze 

projectsturing in algemene zin is georganiseerd door de gemeente. Hiermee legt dit hoofdstuk de 

basis voor beantwoording van deelvraag 1. 

 

3.1 Algemene kaders over projectmatig werken binnen de gemeente Hellendoorn 

In de gemeente Hellendoorn zijn de volgende kaders relevant voor de wijze waarop invulling 

gegeven dient te worden aan de sturing en beheersing van grote projecten: 

/ de Financiële Verordening, vastgesteld door de raad op 23 november 2005; 

/ de Notitie Projectmatig Werken, vastgesteld door het college op 27 januari 2009; 

/ het Inkoophandboek (2010), vastgesteld door het college op 15 juni 2010; 

/ de Notitie Evaluatie Projectmatig Werken, vastgesteld door  het college op 7 september 2010; 

/ de Nota ‘Wijzigingen in gemaakte afspraken inzake projectmatig werken’, vastgesteld door het 

college op 31 mei 2011. 

In de Financiële Verordening zijn algemene voorschriften opgenomen voor de wijze waarop 

verantwoording over financieel beleid en financieel beheer plaatsvindt. Meer specifiek bevat deze 

verordening voorschriften voor de inrichting van de programmabegroting, de bestuursrapportages 

en de jaarrekening. De verordening bevat geen specifieke afspraken over  (de 

informatievoorziening over) projecten.
3
 

Betrokken ambtenaren geven aan dat de overige genoemde documenten  bedoeld zijn als 

werkafspraken ten behoeve van de interne uitvoering van projecten en daarom louter gaan over 

de samenwerking tussen college en ambtelijke organisatie. Naast deze beleidsnotities en 

verordeningen heeft de gemeente formats opgesteld voor een projectopdracht, plan van aanpak 

en voortgangsrapportage.  

 

3.2 Voorschriften in de notitie projectmatig werken (2009)  

De gemeente Hellendoorn heeft begin 2009 een verbeterslag ingezet in de wijze waarop zij 

invulling geeft aan het projectmatig werken. Aanleiding hiervoor is dat ‘het proces van 

projectmatig werken binnen de gemeente Hellendoorn in het verleden niet altijd even 

gestructureerd en consequent verliep’.
4
 Het college stelt naar aanleiding daarvan op 27 januari 

2009 de Notitie Projectmatig Werken vast.  

 
Rolverdeling in (grote) projecten 

De Notitie Projectmatig Werken maakt duidelijk welke rollen de gemeente onderscheidt om te 

komen tot sturing op (grote) projecten. Specifiek gaat het om volgende rollen en bijbehorende 

taakverdeling: 

/ de (bestuurlijk) opdrachtgever. Deze rol wordt in alle gevallen bekleed door het college, 

waarbij het zich in een aantal gevallen zal laten vertegenwoordigen door een stuurgroep of 

door de portefeuillehouder;
5
 

/ de projecteigenaar. Deze rol wordt vervuld door de clustermanager onder wiens cluster het 

project valt. Daarmee is hij eindverantwoordelijk voor het project. Hij zorgt ervoor dat de 

projectleider voldoende middelen en capaciteit beschikbaar heeft om zijn taken adequaat uit 

te kunnen voeren. In het DT vertegenwoordigt de projecteigenaar het project; 

/ de projectleider. Deze is - met de door de projecteigenaar gestelde middelen en capaciteit - 

verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en uitvoering van het project. Verder draagt de 

projectleider verantwoordelijkheid voor het zorgdragen dat het project binnen de vastgestelde 

planning wordt afgerond. 

 

                                                      

3
 Financiële Verordening, 2005. 

4
 Notitie Projectmatig Werken, 2009, pp. 1. 

5
 Notitie Projectmatig Werken, 2009, pp. 3. 
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Voorschriften over het opstellen van een projectplan 

De Notitie projectmatig werken schrijft voor dat voorafgaand aan elk project een projectopdracht 

en een plan van aanpak opgesteld dienen te worden. De projectopdracht dient een omschrijving 

te bevatten van de ‘waarom en wat vraag’. Meer specifiek dient de projectopdracht informatie te 

geven over de doelstelling, de beoogde resultaten, de randvoorwaarden, de planning, het 

projectbudget, de urenbegroting en de risico’s.
6
 De projectopdracht dient opgesteld te worden 

door de projectleider, in overleg met de projecteigenaar. Aan de hand van de ingevulde 

projectopdracht neemt het college vervolgens een beslissing over het al dan niet uitvoeren van 

het project.
7
 

Het plan van aanpak dient vervolgens een gedetailleerde beschrijving te geven van het gehele 

project. Dit plan wordt opgesteld door de projectleider op het moment dat hij met de 

projecteigenaar overeenstemming heeft bereikt over de projectopdracht. Het plan van aanpak is  

een uitwerking van de projectopdracht. Deze opdracht wordt in het plan van aanpak aangevuld 

met informatie over kritische succesfactoren, de planning, de projectorganisatie, informatie en 

communicatie, uitwerking van de projectbegroting, een risicoanalyse, overdracht naar 

beheerfase, relatie met werkplannen, bijstelling en de besluitvorming. Aanvankelijk moest het 

plan van aanpak ook door het college worden vastgesteld. In de ‘Nota Wijzigingen in gemaakte 

afspraken inzake projectmatig werken’ van mei 2011 is echter bepaald dat deze notitie vanaf dat 

moment enkel ter kennisname aan het college hoeft te worden aangeboden.
8
  

 

Voorschriften over de informatievoorziening naar college en raad 

De Notitie Projectmatig Werken schrijft voor dat ”in opdracht van de raad drie keer per jaar een 

voortgangsrapportage wordt opgesteld waarin het meest actuele inzicht in zowel de 

beleidsmatige ontwikkelingen als de financiële ontwikkelingen van strategische projecten wordt 
gegeven”.

9
 Deze voortgangsrapportages gaan niet in op de projecten die niet als strategisch zijn 

aangemerkt. In de praktijk bepaalt het college of een project strategisch is.  

Bij de 23
e
 actualisatie (juli 2010) heeft de raad besloten dat de voortgangsrapportage met ingang 

van de 2
e
 bestuursrapportage 2010 (november 2010) onderdeel wordt van de bestuursrapportage 

(zie ook hoofdstuk 4).  

Het college wordt volgens de Notitie Projectmatig Werken tweemaal per jaar door het 

directieteam (DT) geïnformeerd over de stand van zaken rondom de projecten. Dit vindt plaats 

naast de reguliere overleggen tussen het DT en de portefeuillehouders. Het DT behandelt eens 

per maand een voortgangsrapportage van alle projecten die op dat moment in de gemeente 

worden uitgevoerd. In deze voortgangsrapportage legt de projectleider verantwoording af over 

het desbetreffende project. Om de budgetten en werkelijke uitgaven van projecten te bewaken, is 

een projectadministratie opgezet.
10

  

 
Voorschriften over de projectorganisatie 

De Notitie Projectmatig Werken schrijft voor dat het plan van aanpak inzicht moet geven in de 

vraag hoe de projectorganisatie er uit moet zien; inclusief taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden. Daardoor heeft het college bij de vaststelling van het plan van aanpak de keuze 

om eventuele aanpassingen in de projectorganisatie te doen. Het is daarbij in ieder geval aan het 

college om te bepalen of er een stuurgroep ingericht dient te worden. Op het moment dat voor 

deze structuur gekozen wordt, is de voorzitter van deze stuurgroep te allen tijde verantwoordelijk 

voor het tijdig en volledig informeren van het college. Onder de stuurgroep is in deze gevallen 

een projectgroep werkzaam, aangestuurd door de projectleider.
11

  

 

 

 

                                                      

6
 Format projectopdracht gemeente Hellendoorn. 

7
 Notitie Projectmatig Werken, 2009, pp. 4. 

8
 Nota Wijzigingen in gemakte afspraken inzake projactmatig werken, 31 mei 2011. 

9
 Notitie Projectmatig Werken, 2009, pp. 4. 

10
 Notitie Evaluatie Projectmatig Werken, 2010. 

11
 Notitie Evaluatie Projectmatig Werken, 2010, pp. 3. 
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Voorschriften over bevoegdheden, mandaat en delegatie 

Over de bevoegdheden van de projectleider schrijft de Notitie Projectmatig Werken voor dat na 

de gunning van het project (voorafgaand aan de uitvoeringsfase) vast ligt welke financiële en 

inhoudelijke reikwijdte het project heeft. De projectleider heeft vervolgens de bevoegdheid om 

binnen deze reikwijdte beslissingen te nemen. De projecteigenaar draagt hier echter de 

eindverantwoordelijkheid voor. 

Op het moment dat zich ontwikkelingen voordoen die om een beslissing vragen die buiten de 

reikwijdte van de projectleider valt, dient het college hier een besluit over te nemen. Dit geldt ook 

voor beslissingen die een wijziging van het bestek met zich meebrengen. Besluitvorming over 

deze zaken kan volgens de Notitie projectmatig werken niet in de stuurgroep of door de 

verantwoordelijk portefeuillehouder worden genomen, omdat in die gevallen niet alle collegeleden 

aanwezig zijn. 

 

3.3  Notitie Evaluatie Projectmatig Werken (2010) 

In 2010 heeft de ambtelijke organisatie, in opdracht van het college, de vernieuwde werkwijze 

voor het projectmatig werken (volgens de hierboven beschreven notitie) geëvalueerd. Op basis 

van de evaluatie zijn in de Notitie Evaluatie Projectmatig Werken een aantal conclusies en 

aanbevelingen beschreven/opgenomen. 

 
Conclusies en aanbevelingen uit de Notitie Evaluatie Projectmatig Werken 

In de conclusies en aanbevelingen van de Notitie Evaluatie Projectmatig Werken wordt 

opgemerkt dat de gemeente ‘een grote stap in de goede richting gezet heeft voor wat betreft het 

projectmatig werken’. Dit blijkt volgens de evaluatie uit het feit dat (A) projecten over het 

algemeen soepel verlopen, (B) de meerwaarde van projectmatig werken wordt ingezien en (C) 

het vooraf nadenken over het project als positief wordt ervaren.
12

 Tegelijkertijd bevat de Notitie 

Evaluatie Projectmatig Werken een aantal aanbevelingen voor verbetering, namelijk: 

/ een verandering van cultuur op bepaalde onderdelen, met name als het gaat om de externe 

informatieverstrekking (en communicatie); 

/ het geven van feedback aan projectleiders door projecteigenaren over de kwaliteit van de 

ingevulde projectrapportages, om leereffect te creëren; 

/ evalueren van projecten (een format hiervoor wordt opgesteld); 

/ meer aandacht voor (gestructureerde) dossiervorming; 

/ het respecteren van elkaars rollen (projecteigenaar, projectleiders).
13

 

Het college heeft ten aanzien van deze verbeterpunten opdracht gegeven om hier uitvoering aan 

te geven. Er is een nieuwe evaluatie gepland in 2012, waaruit moet blijken in hoeverre de gedane 

aanbevelingen in de praktijk zijn gebracht. 

 

3.4  Inkoophandboek (2010) 

Het Inkoophandboek, vastgesteld door het college op 15 juni 2010, schrijft voor welke soorten 

contracten de gemeente met externe uitvoerders (voor bijvoorbeeld projecten) kan opstellen. 

Meer specifiek schrijft dit handboek voor dat er vijf varianten van contracten mogelijk zijn: 

/ de regieovereenkomst. Bij dit contract wordt met eenheidsprijzen en tarieven afgerekend. Dit 

gebeurt op basis van verwerkte aantal eenheden en uren. De verantwoordelijkheid voor het 

ontwerp ligt bij de opdrachtgever; de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de 

opdrachtnemer; 

/ mantel- of raamovereenkomsten. Dit zijn overeenkomsten die voor meerdere jaren worden 

aangegaan. In dit type overeenkomst zijn o.a. de eenheidstarieven en/of eenheidsprijzen 

vastgelegd. Met het oog op de Europese richtlijnen wordt bij deze overeenkomsten voor een 

looptijd van maximaal drie jaar gekozen, met een verlengingsoptie van een jaar; 

                                                      

12
 Notitie Evaluatie Projectmatig Werken, 2010, pp. 7. 

13
 Notitie Evaluatie Projectmatig Werken, 2010, pp. 7, 8. 
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/ de traditionele aanneemovereenkomst op basis van UAV. Hierbij is sprake van een 

gescheiden verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor ontwerp en uitvoering. Het 

ontwerp kan zowel door de opdrachtgever, als door een ontwerpbureau worden vervaardigd. 

Het resultaat van het ontwerpproces is een bestek. De uitvoerende partijen kunnen op 

uitnodiging van de opdrachtgever een aanbieding maken op basis van het bestek; 

/ de bouwteamovereenkomst. Bij deze vorm wordt er in de ontwerpfase een bouwteam 

gevormd waarbij de opdrachtgever samen met een uitvoerende partij (mogelijk aangevuld 

met een ontwerp/adviesbureau) een samenwerkingsverband aangaat om een bepaald werk te 

realiseren. Binnen vooraf gestelde kaders en randvoorwaarden worden enkele varianten 

uitgewerkt, en na de keuze van het definitieve ontwerp wordt dit uitgevoerd door de 

uitvoerende partij die deel uitmaakt van het bouwteam;  

/ het alliantiemodel. Deze overeenkomst is een variant op de bouwteamovereenkomst, waarbij 

separate contracten kunnen worden afgesloten door de diverse deelnemers. Daarnaast is het 

bij een innovatieve aanbesteding mogelijk dat de opdrachtnemer door de opdrachtgever 

wordt uitgedaagd om nieuwe en betere oplossingen uit te werken. In dat geval geeft de 

opdrachtgever ambitieuze functionele eisen aan, waarbij de technische uitvoering wordt 

overgelaten aan de opdrachtnemer.
14

   

 

3.5  Beoordeling: kaders voor projectmatig werken voldoen grotendeels aan normen 

Tabel 3.1 geeft een beoordeling van de (hierboven beschreven) kaders die binnen de gemeente 

Hellendoorn van toepassing zijn op de wijze waarop gestuurd dient te worden op (grote of 

strategische) projecten. Meer specifiek zijn deze beleidskaders in de tabel getoetst aan de vooraf 

door de rekenkamer opgestelde normen.  

Uit de tabel blijkt dat de beleidskaders in grote mate voldoen aan de gestelde normen. 

Kanttekening daarbij is dat de gemeente nauwelijks richtlijnen heeft geformuleerd voor de wijze 

waarop externe partijen (ten opzichte waarvan de gemeente een opdrachtgeversrol heeft) 

moeten worden aangestuurd.  

Tabel 3.1: Normen over de algemene kaders voor projectmatig werken in Hellendoorn 

 Norm: Beoordeling: 

1 De van toepassing zijnde regels en richtlijnen voor de 

interne  sturing op grote projecten schrijven voor dat bij 

de start van het project minimaal duidelijk dient te zijn: 

/ welke elementen in het projectplan terug moeten 

komen (doel, budget en tijdsplan); 

/ wie het projectplan moet inzien of formeel dient 

goed te keuren; 

/ op welke wijze en momenten college en/of raad 

moeten worden geïnformeerd. 

Voldaan. De Notitie Projectmatig Werken schrijft 

voor dat er een projectopdracht en een plan van 

aanpak opgesteld dient te worden, waarin een 

aantal zaken standaard dient terug te komen. De  

projectopdracht dient door het college te worden 

vastgesteld. De raad wordt vervolgens twee keer 

per jaar voor strategische projecten op de hoogte 

gehouden van de voortgang. 

2 De van toepassing zijnde regels en richtlijnen voor de 

interne sturing op grote projecten schrijven voor dat 

voor de sturing en beheersing op grote projecten 

duidelijk dient te zijn: 

/ hoe de sturing op het project eruit dient te zien; 

/ wanneer een werkgroep en/of een stuurgroep op 

welke wijze ingericht moet worden; 

/ welke bevoegdheden door het bestuur zijn 

gemandateerd of gedelegeerd. 

Voldaan. De Notitie Projectmatig Werken geeft 

instructies over de projectorganisatie. Zij schrijft 

voor dat het college beslist tot het wel of niet 

inrichten van een stuurgroep. Daarnaast geeft 

het voor de relevante spelers (de projectleider, 

de projecteigenaar en de bestuurlijk 

opdrachtgever) weer wat de taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. 

                                                      

14
 Inhoophandboek (2010), gemeente Hellendoorn, pp. 30-31. 
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3 De van toepassing zijnde regels en richtlijnen voor 

externe sturing op grote projecten geven aan dat bij de 

start van de samenwerking met de externe partij 

duidelijk moet zijn: 

/ op welke wijze contracten met externe partijen tot 

stand dienen te komen; 

/ welke elementen hierin terug moeten komen 

(prestaties, budgetten, termijnen); 

/ wat de koppeling is tussen gemeentelijke doelen en 

contracten met externen. 

Grotendeels voldaan. Het Inkoophandboek 

schrijft voor welke contracten met externe 

partijen afgesloten (kunnen) worden. Ook geeft 

het weer welke elementen in deze contracten 

aan de orde dienen te komen. Noch het 

handboek, noch andere kaderstellende 

documenten, gaan in op de vraag hoe de 

koppeling tussen gemeentelijke doelen en 

contracten met externen gewaarborgd dient te 

worden.  

4 De van toepassing zijnde regels en richtlijnen voor 

externe sturing op grote projecten geven aan dat bij de 

sturing en beheersing op de externe uitvoerder duidelijk 

moet zijn: 

/ op welke wijze de gemeente dient te sturen op de 

prestaties van externen; 

/ welke minimale verantwoordingsinformatie de 

externe partij dient aan te leveren; 

/ hoe de verwerking van externe verantwoording 

plaats dient te vinden. 

Beperkt voldaan. De Notitie Projectmatig 

Werken geeft geen inzicht in de wijze waarop de 

projectleider en/of de projecteigenaar toezicht 

dient/dienen te houden op de prestaties van 

externe partijen en partners. Wel is in de Notitie 

Evaluatie Projectmatig Werken opgenomen dat 

juist de communicatie en informatievoorziening 

richting deze externe partners verbetering 

behoeft. 
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Hoofdstuk 4: Reconstructie project Stationsomgeving Noord 

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze college en raad tot dusver hebben 

gestuurd op het project Stationsomgeving Noord. Hiermee legt dit hoofdstuk de basis voor 

beantwoording van deelvraag 2. 

 

4.1 Aanleiding voor de start van het project Stationsomgeving Noord 

De voorgeschiedenis van het project Stationsomgeving Noord gaat terug tot vóór 2005. In die 

periode voert het college overleg met betrokken partijen over een mogelijke verplaatsing van het 

treinstation naar het centrum van Nijverdal. De gedachte daarbij is dat deze verplaatsing aansluit 

bij het te realiseren Combiplan N35; de verplaatsing van de door Nijverdal lopende N35 naar het 

noorden.
15

 Met deze verplaatsing wil de gemeente bereiken dat verkeer sneller passeert en ook 

de treinverbinding betrouwbaarder wordt door een extra stuk dubbelspoor.
16

 In eerste instantie 

blijkt de verplaatsing van het station te duur en te ambitieus te zijn. 

Eind 2006 besluit het college echter om opnieuw, in overleg met betrokken (externe) partijen, te 

zoeken naar mogelijkheden voor de door haar gewenste verplaatsing van het station. Belangrijke 

partijen in dit overleg zijn Rijkswaterstaat (RWS), NS en ProRail. Belangrijke voorwaarde voor 

medewerking van deze drie partijen is op dat moment dat de verplaatsing niet ten koste mag 

gaan van de planning van het Combiplan.
17

 

Na een aantal overlegmomenten blijkt verplaatsing van het station toch mogelijk binnen het 

bestemmingsplan. Daarom spreken de partijen af dat na de aanbesteding zal worden bekeken of 

de verplaatsing van het station financieel, procedureel en inhoudelijk als meerwerkopdracht zou 

kunnen worden toegevoegd aan het Combiplan.
18

  

 

4.2 Raadsbesluit om over te gaan tot stationsverplaatsing 

Op 23 juni 2008 besluit de raad, op basis van een raadsvoorstel van het college, in te stemmen 

met de verplaatsing van het station. Hiervoor stelt de raad destijds een gemeentelijke bijdrage 

van € 2,5 miljoen euro vast. Met dit besluit wil de raad vijf doelen realiseren: 

/ een sociaal veilig station en sociaal veiligere stationsomgeving; 

/ een kwaliteitsvolle openbare ruimte; 

/ een robuustere spoorlijn; 

/ een impuls aan de ontwikkeling van het centrum en het Koninklijke ten Cate (KtC); 

/ een volwaardige, openbare vervoersknoop. 

De raad neemt tijdens zijn raadsvergadering van 23 juni 2008 geen besluit over de herinrichting 

van de stationsomgeving Noord. Wel bevat het raadsvoorstel van het college informatie over 

deze herinrichting. Het raadsvoorstel zegt hierover dat ‘de kosten van de herontwikkeling niet zijn 

opgenomen in de stationsverplaatsing. Eerder zijn die herinrichtingskosten geraamd op ca. € 2 

miljoen’. Hierbij is volgens het raadsvoorstel geen rekening gehouden met de waterberging in het 

gebied, die volgens dit zelfde voorstel echter nauwelijks tot meerkosten zouden moeten leiden. 

Ook noemt het raadsvoorstel dat RWS heeft toegezegd aan de herinrichting van de 

Stationsomgeving een bedrag van € 1,4 miljoen te willen bijdragen’.
19

 De raad wordt op dat 

moment niet gevraagd om deze bedragen beschikbaar te stellen.  

 

 

 

 

                                                      

15
 Brief College B&W aan gemeenteraad, 23 juni 2008. 

16
 Factsheet Rijkswaterstaat Combiplan N35. 

17
 Factsheet Rijkswaterstaat Combiplan N35. 

18
 Brief College B&W aan gemeenteraad, 23 juni 2008. 

19
 Raadsvoorstel, Verplaatsing Station Nijverdal, 23 juni 2008, pp. 5. 
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4.3 Projectopdracht voor de voorbereiding van project Stationsomgeving Noord 

Op 20 oktober 2009 stelt het college een projectopdracht voor het project Stationsomgeving 

Noord (conform de Notitie projectmatig werken) vast.
20

  

 
Projectomschrijving 

De Projectopdracht Stationsomgeving Noord bevat een projectomschrijving. Hieruit blijkt in de 

eerste plaats dat het project de eerste deeluitwerking is van de structuurvisie voor de Centrale 

Strip (het gebied tussen Dalzicht en de Regge enerzijds en de nieuwe Rijksweg en de 

Grotestraat anderzijds). In de tweede plaats blijkt uit de omschrijving dat de projectopdracht louter 

geldt voor de voorbereidende fase van het project. Voor de uitvoerende fase zal volgens de 

projectopdracht in een later stadium een nieuwe opdracht opgesteld worden. Om ook op de 

daadwerkelijke uitvoering van het project op adequate wijze te kunnen sturen, zal in de nabije toekomst 

dus nog een nieuwe projectopdracht en een nieuw plan van aanpak opgesteld moeten worden. 

 
Doelstelling 

Het doel van de voorbereidende fase is volgens de projectopdracht om ‘te komen tot een integrale 

uitwerking van het deelgebied Stationsomgeving Noord tot een definitief ontwerp, waarbij recht gedaan 

wordt aan het ambitieniveau dat in de structuurvisie voor de Centrale Strip wordt uitgesproken en 

voldoet aan onze gemeentelijke beleidsuitgangspunten en de eisen die worden gesteld vanuit partijen 

als ProRail en NS-reizigers aan stationsomgevingen’.
21

  
 

Beoogd resultaat en planning 

Aan de doelstelling voor de voorbereidende fase van het project is als beoogd resultaat gekoppeld dat 

de stationsomgeving uiterlijk in september 2012 voldoet aan alle voorwaarden. Eind 2011 moet 

daarvoor het ontwerp gereed zijn en de aanbestedingsprocedure afgerond, zodat deze in 2012 

uitgevoerd kan worden. Hiervoor wordt in de projectopdracht de volgende planning gehanteerd: 

/ begin 2010 dient het schetsontwerp van de stationsomgeving - inclusief financiële dekking - te zijn 

goedgekeurd door de gemeente en moet het contract met de aannemer zijn ondertekend;  

/ het bestemmingsplan dient uiterlijk eind 2011 door de raad goedgekeurd te zijn;  

/ het definitief ontwerp van de stationsomgeving dient eind 2011 door het college te zijn 

goedgekeurd, zodat de uitvoering 2012 plaats kan vinden.
22

 

 
Projectbudget  

De projectopdracht geeft aan dat voor de voorbereiding een bedrag van € 230.000 uit de ‘reserve 

dorpsuitleg’ beschikbaar is. Daarbij krijgt de projectorganisatie de opdracht mee om alles in het werk te 

stellen om een maximaal bedrag aan subsidies en cofinanciering binnen te halen voor de uitvoering van 

het project. Verder geeft de projectopdracht aan dat voor het project een interne projectleider is 

aangesteld die samen dient te werken met de projectleider van het Combiplan. 

 

4.4 Uitwerking projectopdracht in een plan van aanpak 

Eind 2009 is de projectopdracht uitgewerkt in een plan van aanpak (conform de Notitie 

Projectmatig Werken). Dit plan van aanpak vult de projectopdracht op een aantal plaatsen aan. 

Het plan gaat in op de interne verdeling van taken en bevoegdheden, de overlegstructuren met 

externe partijen, de mogelijke risico’s en de verantwoording naar college en raad. 

 
Interne verdeling van taken en bevoegdheden 

Het plan van aanpak laat zien dat voor de aansturing van de voorbereiding van het project 

Stationsomgeving Noord wordt aangesloten bij de bestaande projectorganisatie die op dat 

moment voor de uitvoering van het Combiplan wordt gehanteerd. Deze projectorganisatie houdt 

in dat onder het college (dat eindverantwoordelijk is) een Centrale Regiegroep verantwoordelijk 

is voor de uitvoering van dit plan. Onder deze regiegroep zijn twee (sub)regiegroepen werkzaam. 

Het plan van aanpak meldt dat daar een derde regiegroep Stationsomgeving aan wordt 

                                                      

20
 Nota aan het college, Stationsomgeving Noord, 20 oktober 2009. 

21
 Projectopdracht Stationsomgeving Noord (2009), pp. 1. 

22
 Projectopdracht Stationsomgeving Noord (2009). 
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toegevoegd.
23

 In deze derde regiegroep hebben de bestuurlijk opdrachtgever (de 

portefeuillehouder), de ambtelijk opdrachtgever (de projecteigenaar) en de ambtelijk 

opdrachtnemer (de projectleider) zitting. De projectleider heeft vervolgens weer de leiding over 

een projectgroep, waarin in totaal dertien bij het onderwerp betrokken ambtenaren zitting 

hebben. Kader 4.1 geeft de projectorganisatie schematisch weer. 

 

Kader 4.1 - Schematische projectorganisatie Combiplan en Stationsomgeving Noord 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
          
                                           
                                       

 
Overlegstructuren met externe partijen 

In het plan van aanpak voor de voorbereiding van de Stationsomgeving Noord geeft de gemeente 

schematisch aan welke externe partijen betrokken zijn. Het gaat hierbij om ProRail, NS-reizigers en 

aannemerscombinatie Leo ten Brinke (LtB). Deze partijen komen op dat moment al zes tot tien keer per 

jaar bij elkaar in het Bouwteamoverleg voor de uitvoering van het Combiplan. Het plan van aanpak 

maakt duidelijk dat het onderwerp Stationsomgeving aan dit overleg wordt toegevoegd. Daarnaast 

komen deze partijen bij elkaar in een Communicatieoverleg over de Stationsomgeving, waarbij ook een 

communicatiemedewerker van RWS aanwezig is.
24

  

Tot slot geeft het plan van aanpak aan dat er nog drie externe groepen betrokken zijn bij het 

project, namelijk de WMO-adviesraad (die advies geeft aan het college), het OV-overleg (met 

Connexxion, Syntus, de buurtbus en reizigersorganisatie Rover) en de Klankbordgroep. In deze 

laatste groep nemen eigenaren en bewoners deel die wonen in de omgeving van het plangebied. 

Volgens het plan van aanpak dient met al deze externe partijen apart overleg plaats te vinden. 

 
Risicoanalyse 

In het plan van aanpak wordt aangegeven dat de risico’s in het project in de eerste plaats 

financieel van aard zijn. Zo wordt duidelijk dat de dekking voor de uitvoering van het project nog 

maar beperkt is en dat er nog onduidelijkheden zijn over de bijdrage van RWS. Daarnaast wordt 

in het plan van aanpak de tijdsdruk als een risico geduid. Dit risico hangt samen met de 

financiële risico’s: als de dekking niet op tijd wordt gevonden, loopt de planning uit. Dit kan de 

gemeente zich niet veroorloven, omdat zij over deze planning toezeggingen aan ProRail heeft 

gedaan.
25

 

 
Informatievoorziening naar raad en college 

Het plan van aanpak gaat in beperkte mate in op de wijze waarop college en raad op de hoogte 

gesteld dienen te worden van de voortgang. Het college dient op de hoogte te worden gehouden 

door middel van adviesnota’s en de raad door middel van bestuursrapportages. Ten aanzien van 
de informatievoorziening aan de raad is niet expliciet gemaakt wat de inhoud van deze informatie 

                                                      

23
 Plan van aanpak Stationsomgeving Noord, pp. 4. 

24
 Plan van aanpak Stationsomgeving Noord, pp. 5. 

25
 Plan van aanpak Stationsomgeving Noord, pp. 7-8. 
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moet zijn.
26

 Wel is in het plan van aanpak aangegeven dat de raad betrokken dient te zijn bij het 

vaststellen van de financiële kaders en bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college dient 

volgens het plan van aanpak betrokken te zijn bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp (DO). 

 

4.5 Uitvoering projectopdracht en plan van aanpak Stationsomgeving Noord 

Na vaststelling van de projectopdracht en het plan van aanpak is de gemeente in overleg gegaan 

met de verschillende externe partijen. Doel hiervan is destijds om tot een schetsontwerp voor de 

Stationsomgeving Noord te komen (de eerste stap van het plan van aanpak).  

 
Opstellen schetsontwerp (2009-2010) 

In de tweede helft van 2009 en de eerste helft van 2010 heeft de projectgroep gewerkt aan het 

opstellen van een schetsontwerp voor de Stationsomgeving Noord. In deze periode heeft de 

projectleider in totaal acht voortgangsrapportages verstuurd naar het directieteam (DT). 

Uit het eerste voortgangsbericht van 11 december 2009 blijkt dat de projectgroep in de maanden 

daarvoor meerdere gesprekken heeft gevoerd met ProRail, NS Reizigers, LtB en RWS. Het 

resultaat van deze overleggen - een eerste versie van het schetsontwerp - legt de projectgroep 

op 30 november 2009 voor aan de klankbordgroep. Volgens het voortgangsbericht van 11 

december 2009 verloopt het project daarmee qua planning en financiën conform het plan van 

aanpak. Daarbij wordt wel als risico genoemd dat er nog steeds onvoldoende dekking is voor de 

uitvoeringsfase van het project (een tekort van € 1,5 miljoen).
27

 

Kader 4.2 - Klankbordgroep tevreden over haar betrokkenheid 

Uit gesprekken met twee leden van de klankbordgroep stationsomgeving blijkt dat er in deze groep 

tevredenheid heerst over de wijze waarop zij betrokken is bij de totstandkoming van het 

schetsontwerp. Meer specifiek benoemt deze groep dat er voldoende ruimte is geweest om met 

initiatieven te komen en dat de projectleider heeft teruggekoppeld in hoeverre aan deze initiatieven 

gehoor kon worden gegeven. Als belangrijkste inhoudelijke resultaat van de klankbordgroep wordt 

het opheffen van teveel hoogteverschillen genoemd. Het reduceren van deze hoogteverschillen 

komt de bereikbaarheid (ook voor mensen met een lichamelijke handicap) ten goede.  

In de maanden na de eerste bespreking met de klankbordgroep blijft de interne projectleider in 

voortgangsrapportages aan het DT aangeven dat de financiering van de uitvoeringsfase van het 

project Stationsomgeving Noord een groot risico vormt. Daarnaast wordt in meerdere rapportages 

als risico benoemd dat de gemeente voor de realisatie van de planning en beoogde resultaten, 

voor een groot deel afhankelijk is van externe partijen, die betrokken zijn bij de totstandkoming 

van het gehele Combiplan.
28

 

 
Vaststelling schetsontwerp door het college (juli 2010) 

Op 16 februari 2010 behandelt het college een eerste versie van het door de projectgroep 

opgestelde schetsontwerp. Tijdens deze behandeling geeft het college aan enkele wijzigingen te 

willen doorvoeren. Het college vindt het schetsontwerp te ambitieus en te duur. Om die reden 

geeft het de opdracht om het ontwerp soberder en doelmatiger te maken. 

Op 6 juli 2010 behandelt het college het aangepaste schetsontwerp en stelt dit vervolgens vast. 

Dit is een aantal maanden later dan in het plan van aanpak is gepland (dat uitgaat van een 

vaststelling begin 2010). In een bijgevoegde adviesnota wordt aan het college gevraagd om een 

besluit te nemen over het doortrekken van de zogenoemde centrale loopverbinding. Deze 

doortrekking houdt in dat de perrons op het station ook via de zuidzijde bereikbaar zijn. Het blijkt 

de wens van alle partijen (RWS, NS, ProRail, klankbordgroep WMO-raad) om dit te realiseren. 

Gezien de financiële beperkingen leven er op dat moment binnen de ambtelijke organisatie 

verschillende opvattingen over de vraag of deze loopverbinding gerealiseerd kan worden. Het 

college besluit om vooralsnog uit te gaan van het doortrekken van de loopverbinding, mits de 

daarvoor benodigde financiën gevonden worden. De beslissing om de brug daadwerkelijk door te 

(laten) trekken, moet op dat moment nog genomen worden door de raad. Het college besluit dan 
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ook om aan de raad voor te stellen dat deze centrale loopverbinding gerealiseerd dient te 

worden, namelijk als onderdeel van het project Stationsomgeving Zuid (zie kader 4.3 en 4.4). In 

het verlengde daarvan besluit het college om voor dit mogelijke vervolgproject extra financiering 

te zoeken.
29

 Daarnaast besluit het om de raad te vragen budget beschikbaar te stellen voor de  

meest noodzakelijke voorzieningen aan de noordkant.
30

 

Bij het schetsontwerp is een planning voor de verdere uitvoering van het project opgenomen. 

Deze planning houdt in dat het definitief ontwerp in juni 2011 gereed dient te zijn, waarna in het 

laatste halfjaar van 2011 overgegaan kan worden tot de aanbesteding. De daadwerkelijke 

uitvoering vindt dan van januari 2012 tot en met december 2012 plaats. Bij deze planning is 

opgenomen dat er geen ruimte meer is voor vertraging. De nota noemt daarbij dat ‘de genoemde 

tijdspaden al tot een minimum zijn beperkt en dat (..) rekening gehouden moet worden met 

vakantieperiodes, waardoor het al lastig zal worden om de planning te halen’.
31

 

 

Raadsvoorstel over financiering project (oktober 2010) 

Op 5 oktober 2010 informeert het college de Commissie Grondgebied over het definitieve 

schetsontwerp en de financiering van de Stationsomgeving Noord. Hierbij zet het uiteen dat de 

totale kosten van de Stationsomgeving Noord zijn begroot op € 4,5 miljoen. Aangegeven wordt 

daarbij welke posten anders zijn dan in de eerdere raming van de kosten voor de herinrichting 

van de stationsomgeving (die toen uitkwam op € 2 miljoen).  

Als reden hiervoor wordt gegeven dat de eerdere berekening op andere aannames was 

gebaseerd. Een eerste groot verschil is dat in de berekening uit 2008 niet de kosten zijn 

meegerekend die gedekt moeten worden door externe partijen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een 

bedrag van € 772.000 voor de kosten van de fietsenstallingen. In totaal moet volgens de 

toelichting € 1,2 miljoen door derden worden betaald. Het tweede verschil met de eerdere 

berekening (uit 2008) is de weergave van de kosten die op termijn terugverdiend moeten worden. 

Het gaat om de aankoop van woningen voor een bedrag van € 900.000 die, door de realisatie 

van kantoren op de plek van deze panden, terugverdiend moet worden. Als andere grote 

verschillen wordt aangegeven dat het plangebied vergroot is en dat er een nieuwe 
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 De realisatie van het project Stationsomgeving Zuid (inclusief het doortrekken van de loopverbinding) is een ander 

project. Realisatie hiervan is gepland voor april 2013. 

Kader 4.3 - Samenvatting inhoud schetsontwerp Stationsomgeving Noord  

Het schetsontwerp bevat een visie op de inrichting van de Stationsomgeving. Deze visie is 

onderverdeeld in een ‘Ontwerp Stationsomgeving Noord’ en een ‘Ontwerp Stationsomgeving 

Zuid’. Het ontwerp voor Stationsomgeving Noord wordt uitgevoerd in twee delen. Deel A 

heeft betrekking op het deel dat het dichtst bij het station ligt. Hier worden aangelegd:  

/ fietsenstallingen;  

/ een fietssnelweg (F35); 

/ een tunnel onder de Van der Muelenweg; 

/ plantvakken voor bomen; 

/ een verbinding tussen het station en het  stationsplein Noord; 

/ wadi’s/infiltratiegebied, waar ruimte wordt gecreëerd voor waterberging.  

RWS is verantwoordelijk voor de realisatie van het bovenstaande. De uitvoering van de 

werkzaamheden vindt plaats volgens planning uiterlijk in september van 2012. 

Deel B van het ontwerp Stationsomgeving Noord bevat de nieuwe verbindingsweg, die wordt 

aangelegd tussen de Oranjestraat en de Van der Muelenweg, een busstation, het 

Stationsplein Noord en parkeerplaatsen. Ook de aankoop en sloop van woningen en de 

uitgifte van grond voor kantoren is onderdeel van dit ontwerp. De uitwerking van deel B vindt 

plaats door de gemeente, waarna vervolgens een aanbesteding plaatsvindt.
32

  Uitvoering en 

afronding van deze werkzaamheden vindt volgens planning uiterlijk in december van 2012 

plaats.
33
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verbindingsweg tussen de Oranjestraat en de Van der Muelenweg is aangelegd. In algemene zin 

wordt in de toelichting aangegeven dat ‘de huidige berekening veel uitgebreider en realistischer 

is’.
34

 

Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober 2010 besluit de raad om het benodigde bedrag van 

€ 4,5 miljoen ter beschikking te stellen, waarvan € 3,3 miljoen uit eigen middelen wordt gedekt 

(o.a. uit rioleringsfonds, reserve groenrenovatie, realisatie van kantoren, subsidies, voordeel 

buitendienstregeling en een bijdrage van € 130.000 per jaar). Dit bedrag wordt vanaf 2011 

jaarlijks in de reserve strategische projecten gestort. De kapitaallasten van de Stationsomgeving 

Noord komen (vervolgens) ten laste van deze reserve. Daarnaast wordt door de wethouder 

uitgelegd dat de eerder genoemde bijdrage van RWS van € 1,4 miljoen lager is dan verwacht 

(namelijk een bedrag van € 400.000,-). De eerdere toezegging voor een bedrag van € 1,4 miljoen 

was destijds namelijk niet bekrachtigd met een juridisch geldende overeenkomst. RWS heeft 

vervolgens in een later stadium besloten het bedrag uit hun begroting te schrappen. 

Kader 4.4 - Besluitvorming over Stationsomgeving Zuid 

Zoals in kader 4.3 is vermeld, is bij de vaststelling van het ontwerp voor de Stationsomgeving 

besloten om te bezien of de loopverbinding doorgetrokken kan worden naar de zuidzijde van 

het station. Gevolg is dat hiervoor een apart/nieuw project opgestart moest worden. 

De Stationsomgeving Zuid komt op 1 februari 2011 weer nadrukkelijk op de agenda van de 

raad. Aanleiding hiervoor is een burgerinitiatief om een park te realiseren aan de zuidkant van 

het station. De raad besluit dit initiatief te honoreren, alsmede om de centrale loopverbinding 

naar de zuidzijde door te (laten) trekken, nu hiervoor subsidie van de provincie is verkregen.  

De initiatiefnemers van het burgerinitiatief zijn vervolgens onderdeel geworden van de 

Klankbordgroep voor de realisatie van het project Stationsomgeving, waar ook bewoners en 

ondernemers deel van uitmaken. De raad heeft bij amendement aanvullende kaders 

vastgesteld, waarbinnen het opstellen van dit ontwerp moe(s)t gebeuren. Ook heeft de raad 

(anders dan bij Stationsomgeving Noord) vooraf het (uitvoerings-) budget vastgesteld voor het 

project, waarmee rekening gehouden kan worden bij het opstellen van het ontwerp. De 

uitdaging wordt hierbij om het project betaalbaar te houden en passend binnen de kaders. 

Bij de Klankbordgroep Zuid wordt een geheel andere werkwijze gehanteerd dan bij de 

Stationsomgeving Noord. Deze groep stelt namelijk zelf (gefaciliteerd door de gemeente) het 

schetsontwerp voor de Stationsomgeving Zuid op, in zogeheten werkateliers. Hiermee zijn zij 

op dit moment (augustus 2011) nog druk bezig. In de komende maanden moet duidelijk 

worden hoe het ontwerp er uit komt te zien en hoe dit bekostigd gaat worden.
35

 Voor de 

bekostiging van het totale project (loopverbinding, Stationsomgeving Zuid en de compensatie 

voor het vervallen van parkeerplaatsen) is namelijk een totaalbedrag van € 4,4 miljoen aan 

subsidies noodzakelijk. Hier is de gemeente momenteel voor aan het lobbyen bij 

verschillende externe partijen (provincie, RWS, NS en ProRail).  

 

Opstellen bestemmingsplan en inspraak door burgers (april 2011) 

Conform de projectopdracht en het plan van aanpak voor de Stationsomgeving Noord, begint de 

gemeente na de vaststelling van het schetsontwerp met het herzien van het geldende 

bestemmingsplan. De gemeente heeft het (voor)ontwerp van dit bestemmingsplan twee keer ter 

inzage gelegd voor reacties van burgers. Tijdens beide inzageleggingen heeft de gemeente een 

informatieavond verzorgd, waarin zij de inhoud van het bestemmingsplan heeft gepresenteerd. 

Deze avonden hebben plaatsgevonden op 16 september 2010 en 5 januari 2011. Op deze 

plannen heeft de gemeente geen inspraakreacties van belanghebbenden ontvangen, waarna de 

raad het definitieve bestemmingsplan vaststelt op 11 april 2011.
36

 
 

Opstellen van bestek en definitief ontwerp voor Stationsomgeving Noord (mei 2011-heden) 

Kader 4.3 maakt duidelijk dat de realisatie van de Stationsomgeving Noord is onderverdeeld in 

deel A en deel B. De (eind)verantwoordelijkheid voor de realisatie van deel A ligt bij RWS. Uit 
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verschillende projectrapportages van de projectleider blijkt dat ‘dit niet goed wordt opgepakt bij 

RWS, ondanks herhaaldelijk verzoek’.
37

 In de - ten tijde van dit onderzoek - meest recente 

projectrapportage (van 11 mei 2011) geeft de projectleider Stationsomgeving Noord dan ook aan 

dat ‘de projectleider van RWS hiermee geconfronteerd zal worden door de projectleider 

Combiplan’, met eventuele bestuurlijke opschaling tot gevolg. Het college stelt dat er inmiddels 

ook bestuurlijk contact is geweest met RWS en dat deze heeft aangegeven meer spoed te zetten 

achter de realisatie van haar werkzaamheden. 

De voortgangsrapportage van 11 mei 2011 meldt verder dat de uitvoering van deel B door de 

gemeente zelf wordt uitgewerkt en aanbesteed en dat de werkzaamheden hiervoor volgens 

planning verlopen. Als belangrijkste risico’s noemt de voortgangsrapportage dat de subsidie voor 

parkeerplaatsen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu alleen verstrekt wordt bij realisatie 

in 2012. Daarnaast wordt in deze voortgangsrapportage wederom de onzekerheid uitgesproken 

of met de verkoop van grond ten behoeve van kantoren daadwerkelijk de begroting inkomsten in 

2022 ( à € 900.000) gerealiseerd kan worden.
38

 Hierin is ook opgenomen dat bij eerder verkopen 

van de grond, dit bedrag lager is. 

 

4.6 Kaderstellende en controlerende rol van de raad in het project 

Uit de bovenstaande paragrafen wordt duidelijk dat de raad in het project Stationsomgeving 

Noord de volgende kaders heeft vastgesteld: 

/ het besluit om te komen tot de verplaatsing van het station (op 23 juni 2008); 

/ het bestemmingsplan voor de Stationsomgeving (11 april 2011); 

/ de Visie voor de Centrale Strip (5 juli 2011).
39

  

Na vaststelling van het besluit om te komen tot de verplaatsing, is de raad in formele zin op de 

hoogte gehouden van de voortgang. Meer specifiek is hij geïnformeerd door middel van: 

/ afzonderlijke raadsvoorstellen over (de financiering van) het project; 

/ afzonderlijke raadsvoorstellen over het bestemmingsplan; 

/ projectactualisaties over strategische projecten; 

/ documentatie in het kader van de planning-en-controlcyclus (bestuursrapportages). 

 
Afzonderlijke raadsvoorstellen over (de financiering van) het project 

De raad heeft, sinds zijn besluit tot het verplaatsen van het station in 2008, een tweetal 

raadsvoorstellen behandeld die een concrete bijsturing op het project betekenen. In de eerste 

plaats gaat het om het eerder beschreven voorstel van 12 oktober 2010 om het benodigde 

bedrag van € 3,3 miljoen beschikbaar te stellen uit eigen middelen. De raad heeft tijdens deze 

vergadering een aantal kritische vragen gesteld. Ook hebben een aantal raadsfracties tegen 

(gedeelten uit) dit raadsvoorstel gestemd. Er zijn echter geen wijzigingen, amendementen of 

moties ten aanzien van dit voorstel behandeld of aangenomen.
40

 

In de tweede plaats gaat het om het honoreren van het burgerinitiatief om te komen tot een park 

aan de zuidzijde van de Stationsomgeving en het doortrekken van de centrale loopverbinding 

naar de zuidzijde (op 1 februari 2011). Om de totstandkoming van de herinrichting van de 

zuidzijde te realiseren, heeft de raad een aantal kaders meegegeven waarbinnen de 

klankbordgroep tot een ontwerp voor deze herinrichting dient te komen. Uitwerking vindt 

vervolgens plaats in fasen, afhankelijk van het beschikbare budget. 
 

Projectactualisaties strategische projecten (tot en met juni 2009) 

Tot en met juni 2009 heeft de raad driemaal per jaar een actueel inzicht ontvangen in de 

beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van strategische projecten in de gemeente. De laatste 

projectactualisatie (van juni 2009) is in de raad besproken, vlak voor de vaststelling van de 

projectopdracht voor de Stationsomgeving Noord (in oktober 2009). Deze projectactualisatie 

vermeldt over het project Stationsomgeving Noord dat een wijziging van het contract met RWS en 

LtB is aangevraagd, waarin wordt voorgesteld om de eerder genoemde loopverbinding naar de 
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zuidkant van het station door te trekken en de noordelijke wand van de open tunnel over een 

bepaalde lengte te verlagen.
41

   

Ook heeft de gemeente in de projectactualisaties sinds 2008 melding gemaakt van de aankoop 

van woningen ten aanzien van het project de Centrale Strip (nog niet voor de stationsomgeving, 

omdat daar nog geen apart project voor in het leven was geroepen). Hierbij heeft het college het 

risico genoemd dat in positieve of negatieve zin afwijkingen optreden ten opzichte van de 

gemeente berekeningen en dat er gestort of onttrokken moet gaan worden aan de reserve 

strategische projecten. 

 
Bestuursrapportages over voortgang grote projecten (vanaf juli 2009) 

Vanaf juli 2009 is de voortgangsinformatie over grote projecten opgenomen in de reguliere 

bestuursrapportages. De driejaarlijkse projectactualisaties zijn daarmee opgehouden te bestaan. 

Reden daarvoor is dat een aantal strategische projecten in 2009 is afgerond, waardoor de 

meerwaarde van de actualisatie (in verhouding tot de tijdsinvestering om deze op te stellen) 

minder groot wordt geacht. Bovendien wordt overlap ervaren met de bestuursrapportages. Over 

de Stationsomgeving Noord wordt in de bestuursrapportages in 2010 en 2011 vermeld dat: 

/ de planning voor de realisatie van de Stationsomgeving Noord weinig ruimte voor vertraging 

toelaat. Dit wordt allereerst duidelijk uit het feit dat de planning als krap wordt beoordeeld. In 

de tweede plaats wordt dit duidelijk uit het feit dat een aantal subsidies afhankelijk is van het 

halen van de planning, zoals het verkrijgen van subsidie van de regio Twente en het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een bedrag van € 197.532;  

/ vooral de afstemming met het Combiplan een risicofactor is voor het wel of niet halen van de 

planning. In de eerste bestuursrapportage van 2011 wordt vermeld dat de planning iets is 

uitgelopen vanwege vertragingen in de uitvoering van het Combiplan. Omdat RWS de 

opdrachtgever is voor de realisatie van het Combiplan, zal de gemeente in overleg met RWS 

moeten zekerstellen dat deze afstemming goed verloopt en verdere vertraging uitblijft; 

/ gekozen is voor het verlengen van de loopverbinding naar de zuidzijde van het station. Dit 

besluit is door de raad genomen in februari 2011 (zie kader 4.3 op pagina 16). Voor de 

realisatie van deze loopverbinding en de herinrichting van Stationsomgeving Zuid is een 

apart/nieuw project opgestart; 

/ voor de realisatie van het project Stationsomgeving Noord meer geld nodig is dan op 23 juni 

2008 werd gedacht. De bestuursrapportage van 2011 verwijst in dit verband naar het eerder 

genoemde raadsbesluit van 12 oktober 2010.  

De bovenstaande punten uit de informatievoorziening naar de raad maken duidelijk dat de raad in 

deze rapportages in de eerste plaats op de hoogte is gesteld van de risico’s in de tijdsplanning. 

Daarnaast is over de financiële risico’s in de risicoparagraaf van de eerste bestuursrapportage 

van 2011 genoemd dat de budgetten voor de Stationsomgeving gebaseerd zijn op ramingen en 

dat pas na de aanbesteding blijkt ‘waar we werkelijk op uitkomen’.
42

  

 

4.7  Beoordeling: projectmatig werken voldoende, informatievoorziening naar raad niet 

Tabel 4.1 op de volgende pagina geeft een beoordeling van de wijze waarop uitvoering is 

gegeven aan het project Stationsomgeving Noord. Hieruit wordt duidelijk dat in de 

Stationsomgeving Noord tot nu toe aan alle normen is voldaan, als het gaat om de kwaliteit van 

het projectmatig werken. Als het gaat om de informatievoorziening aan de raad maakt de tabel 

duidelijk dat het college nog voordat het project gestart was (in 2008) lagere ramingen heeft 

gecommuniceerd voor de herinrichting van de Stationsomgeving dan uiteindelijk (in 2010) 

geraamd werd bij vaststelling van het schetsontwerp. Reden hiervoor is dat er in juli 2010 

definitieve duidelijkheid kwam bij het college over de uiteindelijk benodigde financiële middelen in 

de periode dat de gemeente definitieve keuzes maakte over het ontwerp en de uitvoering.  

Daarnaast maakt de onderstaande tabel duidelijk dat het college in 2008 onterecht heeft 

gecommuniceerd aan de raad dat RWS toegezegd had € 1,4 miljoen beschikbaar te stellen voor 

de herinrichting van de Stationsomgeving Noord. Deze toezegging bleek namelijk niet 
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bekrachtigd te zijn met een juridisch geldend document. Bij de vaststelling van het definitief 

ontwerp voor de herinrichting van de Stationsomgeving Noord (in oktober 2010) heeft het college 

zowel uitleg gegeven over het verschil met de eerste raming uit 2008 als over het ontbreken van 

een juridisch geldende overeenkomst waarin de bijdrage van RWS was vastgelegd. 

Tabel 4.1: Normen over de praktijk van projectmatig werken in project Stationsomgeving Noord  

 Norm: Beoordeling: 

5 Het college heeft vooraf duidelijke kaders voor de 

voorbereiding van het project geformuleerd, waarin 

minimaal is opgenomen: 

/ een projectdefinitie; 

/ een probleemanalyse; 

/ specifieke, meetbare en tijdgebonden 

doelstellingen; 

/ de beschikbaar gestelde (financiële) middelen; 

/ welke externe partijen en doelgroepen in beeld zijn 

en hoe deze betrokken worden; 

/ op welke momenten de raad over de voortgang van 

het project geïnformeerd wordt. 

Voldaan. In de projectopdracht voor de 

voorbereiding van het project Stationsomgeving 

Noord, is een definitie van het project, een 

probleemanalyse, een aantal doelstellingen, de 

beschikbaar gestelde financiële middelen en een 

overzicht van externe partijen opgenomen. 

 

6 Het college heeft de kaders voor de voorbereiding van 

het project uitgewerkt in een projectplan, waarin is 

vastgelegd: 

/ wie eindverantwoordelijk is voor de uitvoering; 

/ wat de interne verdeling is van taken en 

bevoegdheden; 

/ wat de beoogde projectfasering, en termijnen zijn; 

/ welke kosten met de projectfasen zijn gemoeid; 

/ welke risico’s met het project gemoeid zijn en hoe 

deze worden beheerst. 

Voldaan. Zowel de projectopdracht als het plan 

van aanpak gaan in op de 

eindverantwoordelijkheid (van het college), de 

interne verdeling van taken en bevoegdheden, de 

planning, de kosten en de globale risico’s.  

7 College en ambtelijke organisatie voeren het project uit 

aan de hand van het projectplan, waarbij de intern 

verantwoordelijke op de hoogte blijft van: 

/ eventuele knelpunten die zich voordoen tijdens de 

uitvoering van de opdracht; 

/ de mate waarin de kosten binnen de beschikbaar 

gestelde budgetten blijven; 

/ de vraag in hoeverre het vooraf beoogde tijdspad 

aangehouden wordt; 

/ de mate waarin het doel van het project reeds is 

gerealiseerd en welke stappen nog gezet moeten 

worden ter realisering. 

Voldaan. Vanaf de vaststelling van de 

projectopdracht en het plan van aanpak heeft de 

projectleider regelmatig voortgangsrapportages 

opgesteld, die ingaan op eventuele knelpunten, 

het beoogde tijdspad, risico’s en verder te zetten 

stappen. In deze rapportages wordt een aantal 

concrete risico’s voor de uitvoeringsfase 

benoemd, die voornamelijk betrekking hebben op 

de planning en de  financiën.  

8 De  raad ontvangt periodieke voortgangsrapportages 

waarin tijdig en juist wordt ingegaan op (eventuele 

knelpunten in)  de voortgang van het project.  

Beperkt voldaan. De raad heeft  sinds de 

officiële start van het project Stationsomgeving 

Noord periodieke voortgangsrapportages 

ontvangen. 

Daarnaast heeft de raad in het voortraject ( ten 

aanzien van de Stationsomgeving)  in 2008 

informatie ontvangen over een eerste raming van 

de kosten en over een bijdrage van RWS. De 

bijdrage van RWS bleek later lager uit te vallen. 

De raad heeft hier dus onbedoeld onjuiste 

informatie over ontvangen.  In oktober 2010  is 

hier een verklaring voor gekomen.  
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Hoofdstuk 5: Opvolging aanbeveling uit onderzoek risicomanagement (2007) 

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de gemeente de aanbevelingen uit het 

eerder door de Rekenkamer West Twente uitgebrachte rapport ‘Sturen op ervaring’ ter harte 

heeft genomen in het project Stationsomgeving Noord. Dit rapport gaat in op risicobeheersing in 

grote projecten. In dit hoofdstuk wordt de basis gelegd voor de beantwoording van deelvraag 3. 

 

5.1 Aanbevelingen uit het onderzoek ‘Sturen op ervaring’ 

Het onderzoeksrapport ‘Sturen op ervaring’ is op 16 oktober 2008 door de raad besproken in de 

raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen (ABZM). Tijdens de daaropvolgende 

vergadering van 11 november 2008 neemt de raad de drie aanbevelingen uit dit rapport over. 

Deze aanbevelingen luiden: 

1. stel in een integraal projectvoorstel heldere kaders voor het project (raad); 

2. benoem criteria voor de projecten waarover risicoactualisatie moet plaatsvinden (raad); 

3. benut eerdere ervaringen om het risicomanagement verder vorm te geven (college). 

 

5.2 Opvolging eerste aanbeveling: integraal projectvoorstel 

Voor het project Stationsomgeving Noord is voor de eerste projectfase (de voorbereiding van het 

project) een projectopdracht en een plan van aanpak vastgesteld door het college. Het is de 

bedoeling dat voor de uitvoering van de tweede projectfase (de uitvoering van het project) een 

nieuwe projectopdracht wordt vastgesteld, zodra het bestek is opgesteld. College en raad hebben 

ten aanzien van de Stationsomgeving Noord dus niet gewerkt volgens een integraal 

projectvoorstel. De eerste aanbeveling is ten aanzien van dit project bewust niet overgenomen. 

Het college is namelijk van mening dat er tijdens een project veel kan wijzigen, wat van tevoren 

niet (geheel) kan worden voorzien. Daardoor verliest volgens het college een integraal 

projectvoorstel aan kracht, ten opzichte van een projectvoorstel per fase. 

 

5.3 Opvolging tweede aanbeveling: criteria voor risicoactualisatie grote projecten 

De raad wordt via de bestuursrapportages geïnformeerd over de projecten en indien het in de 

ogen van het college nodig is, worden tussentijds raadsvoorstellen gemaakt. De afweging over 

welke projecten welke informatie aangeboden dient te worden aan de raad (en op welke wijze), 
wordt echter niet gemaakt aan de hand van criteria die door de raad zijn opgesteld. Daarmee is 

geen invulling gegeven aan de tweede aanbeveling uit het rekenkamerrapport.  

Er is wel in overleg met projectleiders, teamhoofden en clustermanagers een onderscheid 

gemaakt in lijnprojecten en bijzondere (strategische) projecten. Onder een bijzonder project 

wordt daarbij een project verstaan die clusteroverstijgend en politiek gevoelig zijn. Over 

dergelijke projecten dienen voortgangsrapportages voor het DT gemaakt te worden. 

 

5.4 Opvolging derde aanbeveling: vormgeven aan risicomanagement 

Met het vaststellen van de ‘Notitie Projectmatig Werken’ heeft de gemeente structureler invulling 

gegeven aan risicomanagement, als onderdeel van projectmanagement. Deze notitie schrijft 

immers voor dat in projectopdrachten en voortgangsrapportages wordt ingegaan op de risico’s 

die een project met zich meebrengt. Daarmee is in grote lijnen invulling gegeven aan de derde 

aanbeveling uit het eerdere rapport van de rekenkamer. Kanttekening hierbij is dat nog niet 

geborgd is dat daarbij gebruik gemaakt wordt van ervaringen uit eerdere projecten. De gemeente 

bepaalt per project of zij dit wenst te evalueren en zo ja, op welke wijze dit dient te gebeuren. In 

de praktijk evalueert zij voornamelijk grote, strategische projecten. Een voorbeeld hiervan is de 

evaluatie van de totstandkoming van het Huis voor Cultuur en Bestuur. 
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Bijlage 1  Bestuurlijke reactie college en nawoord rekenkamer 

De Rekenkamer West-Twente heeft het college op 26 september 2011 gelegenheid gegeven een 

bestuurlijke reactie te geven op de conclusies en aanbevelingen uit deze onderzoeksrapportage. 

Het college heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en op 19 oktober 2011 een reactie 

verstuurd. 

 

Bestuurlijke reactie College van B&W 
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Nawoord Rekenkamer West-Twente 

De Rekenkamer West-Twente stelt in de eerste plaats met tevredenheid vast dat het college 

instemt met de conclusies en de aanbevelingen uit de onderzoeksrapportage. Zij gaat ervan uit 

dat het college in de toekomst (vooral bij voorlopige ramingen) uitvoeriger aandacht zal hebben 

voor onzekerheden en risico’s, voornamelijk in de informatievoorziening naar de raad. 

In de tweede plaats benadrukt de rekenkamer dat het van belang is dat de raad zich uitspreekt 

over de mate waarin hij regie wenst te nemen ten opzichte van grote projecten die in de 

gemeente Hellendoorn plaatsvinden. Voornaamste aandachtspunt blijft hierbij de wijze waarop 

(en de diepgang waarmee) de raad wordt geïnformeerd over risico’s en risicobeheersing. Het 

college geeft aan dat de beheersing van risico’s voortdurend onderwerp van gesprek is. Het is 

aan de raad om te bepalen op welke wijze hij betrokken wil zijn bij de bespreking van deze 

risico’s en de beoogde maatregelen om deze risico’s tegen te gaan. Dit zou de raad kunnen doen 

door heldere voorwaarden te stellen aan de frequentie en de inhoud van de informatievoorziening 

vanuit het college (zie aanbeveling 1). Uitgangspunt zou hierbij moeten zijn dat de raad niet 

alleen na afloop van een project in staat wordt gesteld om te evalueren, maar ook tijdens een 

project in de gelegenheid wordt gesteld om (bij) te kunnen sturen. 

 



 
27

Bijlage 2  Overzicht geïnterviewde personen en geraadpleegde documenten 

 
Overzicht geïnterviewde personen 

Datum Naam Functie 

28 juni 2011 De heer H. Hansen Clustermanager Openbare Werken 

28 juni 2011 Mevrouw A.C. van Cruijningen Projectleider Stationsomgeving Noord en 

Zuid 

1 augustus 2011 De heer J. Beintema Wethouder 

1 augustus 2011 De heer H.A.B. Lentelink Lid klankbordgroep Stationsomgeving 

1 augustus 2011 De heer B. Huis in ’t Veld Lid klankbordgroep Stationsomgeving 

 

Overzicht geraadpleegde documenten 

/ Factsheet Rijkswaterstaat Combiplan N35. 

/ Raadsvoorstel Verplaatsing station Nijverdal, 23 juni 2008. 

/ Notitie projectmatig werken, gemeente Hellendoorn, januari 2009. 

/ Projectactualisatie Strategische projecten, 21ste actualisatie, juni 2009. 

/ Nota aan het college, Stationsomgeving Noord, 20 oktober 2009. 

/ Projectopdracht Stationsomgeving Noord, oktober 2009. 

/ Plan van aanpak Stationsomgeving Noord, november 2009. 

/ Interne memo, Projectoverleg Ruimte, 11 december 2009. 

/ Notitie evaluatie projectmatig werken, gemeente Hellendoorn, januari 2010. 

/ Interne memo, Projectoverleg Ruimte, 15 februari 2010. 

/ Inkoophandboek 2010, gemeente Hellendoorn, juni 2010. 

/ Nota aan het college, Schetsontwerp Stationsomgeving Noord, 6 juli 2010. 

/ Factsheet informatieavond Combiplan en omgeving station, 16 september 2010. 

/ Toelichting financiën Stationsomgeving Noord. 20 oktober 2010. 

/ Raadsvoorstel Burgerinitiatief Park op Nijverdal, 1 februari 2011. 

/ Raadsbesluit bestemmingsplan Stationsomgeving en Visie Centrale Strip, 11 april 2011. 

/ Staatscourant 2011, nr. 7430, 29 april 2011. 

/ Projectrapportage Strategische Projecten, 11 mei 2011. 
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Bijlage 3 Gehanteerd toetsingskader 

Normen over de algemene kaders voor projectmatig werken in Hellendoorn 

1 De algemene regels en richtlijnen voor de interne  sturing op grote projecten schrijven voor dat bij de start van 

het project minimaal duidelijk dient te zijn: 

/ welke elementen in het projectplan terug moeten komen (doel, budget en tijdsplan); 

/ wie het projectplan moet inzien of formeel dient goed te keuren; 

/ op welke wijze en momenten college en/of raad moeten worden geïnformeerd. 

2 De algemene regels en richtlijnen voor de interne sturing op grote projecten schrijven voor dat voor de sturing 

en beheersing op grote projecten duidelijk dient te zijn: 

/ hoe de sturing op het project eruit dient te zien; 

/ wanneer een werkgroep en/of een stuurgroep op welke wijze ingericht moet worden; 

/ welke bevoegdheden door het bestuur zijn gemandateerd of gedelegeerd. 

3 De algemene regels en richtlijnen voor externe sturing op grote projecten geven aan dat bij de start van de 

samenwerking met de externe partij duidelijk moet zijn: 

/ op welke wijze contracten met externe partijen tot stand dienen te komen; 

/ welke elementen hierin terug moeten komen (prestaties, budgetten, termijnen); 

/ wat de koppeling is tussen gemeentelijke doelen en contracten met externen. 

4 De algemene regels en richtlijnen voor externe sturing op grote projecten geven aan dat bij de sturing en 

beheersing op de externe uitvoerder duidelijk moet zijn: 

/ op welke wijze de gemeente dient te sturen op de prestaties van externen; 

/ welke minimale verantwoordingsinformatie de externe partij dient aan te leveren; 

/ hoe de verwerking van externe verantwoording plaats dient te vinden. 

 

Normen over de praktijk van projectmatig werken in project Stationsomgeving Noord 

 Norm: 

5 Het college heeft vooraf duidelijke kaders voor de voorbereiding van het project geformuleerd, waarin 

minimaal is opgenomen: 

/ een projectdefinitie; 

/ een probleemanalyse; 

/ specifieke, meetbare en tijdgebonden doelstellingen; 

/ de beschikbaar gestelde (financiële) middelen; 

/ welke externe partijen en doelgroepen in beeld zijn en hoe deze betrokken worden; 

/ op welke momenten de raad over de voortgang van het project geïnformeerd wordt. 

6 Het college heeft de kaders voor de voorbereiding van het project uitgewerkt in een projectplan, waarin is 

vastgelegd: 

/ wie eindverantwoordelijk is voor de uitvoering; 

/ wat de interne verdeling is van taken en bevoegdheden; 

/ wat de beoogde projectfasering, en termijnen zijn; 

/ welke kosten met de projectfasen zijn gemoeid; 

/ welke risico’s met het project gemoeid zijn en hoe deze worden beheerst. 

7 College en ambtelijke organisatie voeren het project uit aan de hand van het projectplan, waarbij de intern 

verantwoordelijke op de hoogte blijft van: 

/ eventuele knelpunten die zich voordoen tijdens de uitvoering van de opdracht; 

/ de mate waarin de kosten binnen de beschikbaar gestelde budgetten blijven; 

/ de vraag in hoeverre het vooraf beoogde tijdspad aangehouden wordt; 

/ de mate waarin het doel van het project reeds is gerealiseerd. 

8 De  raad ontvangt periodieke voortgangsrapportages waarin tijdig en juist wordt ingegaan op (eventuele 

knelpunten in)  de voortgang van het project. 

 


