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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Bijgaand treft u een afschrift aan van mijn reactie op het rapport van de commissie onderzoek 
garantstellingen. 
Ik heb kennis genomen van dit rapport en van de reactie van het College van Burgemeester en 
wethouders. 
Ik hoop dat ik met deze bijdrage het beeld van de feitelijke gang van aken een stapje verder 

Hoogachtend, 

Gerard van Evert 
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De onderzoekscommissie garantstelling Nieuw Dunatit 
Gemeente Heflendoorn 
Via de voorzitter dhr. H.E. Daggert 
Postbus 200 
7440AENIJVERDÄL 

UW KENMERK 
DATUM 

RAPPORT ONDERZOEKSCOMMISSIE 3EMBENTELUKB GARANTIES 
UW SCHRIJVEN DD 18 AUGUSTUS 
15 SEPTEMBER 

Geachte heer Daggert, 

ü heeft mij per brief dd 18 augustus in de gelegenheid gesteld vooraf kennis te nemen van de 
openbare rapportage van ÜW commissie. Dank daarvoor, ik heb op 26 augustus het rapport ingezien, 
in het volgende geef ik aan uw onderzoekscommissie mijn commentaar op enkele hoofdlijnen uit het 
rapport, ik verzoek uw commissie kennis te nemen van mijn commentaar, ik zend mijn commentaar 
in afschrift aan de gemeenteraad. 
ik was in 2009 extern adviseur van de projectorganisatie bij het project Nieuw Dunant Van 2003 tot 
begin 2007 was ik in dienst van de gemeente Heiiersdoarrt en als projectmanager centrumpian 
verantwoordelijk voor nieuw Dunant. Daarvoor adviseerde ik de gemeente vanaf 1997 vanuit Kuiper 
Compagnons, 

De hoofdlijn van mijn commentaar is: 
Ds gemeente mag trots xijn op het plan Nieuw Dunant 

jammer dat is afgezien van een interview. 
De commissie betreurt het dat en aantai personen niet is ingegaan op de uitnodiging voor een 
interview. 
In mijn gevaï heeft de commissie afgezien van de uitnodiging nadat ik had aangegeven dat daarvoor 
een extern adviseur als gebruikelijk kosten mee gemoeid waren. Als de commissie had aangegeven 
dat te me graag wilde horen zonder een rekening te krijgen was dat geen probleem geweest. Nu 
werd mij namens de commissie meegedeeld dat de commissie verwachtte genoeg informatie via de 
andere interviews te verkrijgen. In de vertrouwelijke bijlage bevestig ik de gang van zaken aars de 
woordvoerder van de commissie, Helaas blijkt als ik op 22 augustus met de secretaris B.Bannink bel, 
dat de commissie mij we! graag had willen horen. 

De commissie lijkt niet over alle feiten te beschikkers. 
Ik lees een rapport met conclusies waarvan slecht is na te gaan waarop ze zijn gebaseerd. Wel lijkt 
het er op alsof de commissie niet over alle feitenmateriaal heeft beschikt, ivlogelijk is dit veroorzaakt 
doordat meerdere hoofdrolspelers niet zijn gehoord. Dat de juridisch adviseur mr, übink niet is 
uitgenodigd begrijp ik niet. Immers deze advocaat gespecialieerd in onroerend goedzaken heeft de 
gemeente permanent geadviseerd ook ten tijde van de garantstellingen. Hij heeft een cruciale rol 
gespeeld in de advisering» contractvorming en gerechtelijke procedures. 

De raad is ten onrechte niet geïnformeerd over de tweede garantstelling 
De conclusie dat de tweede garantstelling met de raad had moeten worden besproken en dat het 
onjuist is dat het niet Is gebeurd, deel ik. 

De tweed® garantstelling is geen eswerarstwoord risico 
De conclusie dat met de tweede garantstelling een onverantwoord risico ïs aangegaan ten tijde van 
de kredietcrlsis, deel ik volstrekt niet. Er Is sprake van een gecalculeerd risico. Juist het niet afgeven 
zou in deze tijd van crisis en recessie een onverantwoord risico zijn. 
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De conclusie dat uit niets blijkt dat er een risicoanalyse Is verricht, begrijp ik omdat deze 
risicoanalyse onvoldoende is gedocumenteerd. Echter bij de besluitvorming heeft de risicoanalyse 
wei degelijk een centrale rol gespeeld. In het onderstaande licht ik dit verder toe. 

De conclysfe zou naar mijn visie moeten m$m 
Er Is roet de garantstelling adeqyaat voorkomen dat onbeheersbare schade mu ontstaan 
Er is in aanvulling op de eerste garantie - die met de raad ïs besproken - een tweede garantie 
verstrekt. 
Deze tweede garantie heeft er toe geleid dat met de bovenbouw in het najaar van 2009 is gestart. 
Zo is voorkomen is dat de gemeente Hellendoorn en het centrum Nijverdal onbeheersbare financiële 
en imagoschade zouden oplopen door het stoppen van het cerrtrumproject 
De risico's verbonden aan de garantie zijn een fractie van de miijoenenschade die aan de orde zou 
zijn bij het stoppen van het project. 
De risico's verbonden aan de garantie zijn extra verkleind door slagvaardig gebruik te maken van de 
subsidies die Rijk en Provincie beschikbaar stelden ter beperking van de gevolgen van de kredïetcrisis 
mits er voor eind 2009 werd gestart met bouwen. Dit betrof een extra inkomst van € 1,8 miljoen. 
Het College heeft het project daarmee slagvaardig door de kredietcrisis geloodst. 

Er is wel degelijk «an risieoanstEyse besproken. 
De stelling dat onvoldoende de risicoanalyse is gemaakt is niet gebaseerd op de feiten. U bent 
schijnbaar niet compleet geïnformeerd. Reeds bij de eerste garantstelling medio mei is de 
risicoanalyse gemaakt en summier weergegeven, in juni is bij de tweede garantstelling het gesprek 
hierover geïntensiveerd Het is juist dat er geen uitgebreide schriftelijke weergave is van deze 
risicoanalyse. Ook is het juist dat er geen verslagen zijn van betrokkenheid van de concernstaf bij 
deze risicoanalyse. 
Echter met het voltallig College van Burgemeester en Wethouders is op een specifieke extra 
ingelaste vergadering op vrijdag 12 juni van ca, 12.00-14,00 de volledige problematiek 
doorgesproken. Deze cruciale vergadering ontbreekt trouwens op het chronologisch overzicht in de 
bijlage. 
In het Collegevoorstel voor 15 juni is het directe risico verbonden aan de garantie gekwantificeerd, 
maar betekenisvoller was het afbreukrisico van het project. Het afbreukrisico is op 12 juni indringend 
besproken en betrof de reële mogelijkheid dat de bouw van winkels en woningen gedurende langere 
tijd niet zou starten, dat aanwezige kopers van winkels en woningen het recht hadden om af te 
haken en dat het project als geheel opnieuw kon worden ontwikkeld. De overeenkomst met de 
ontwikkelaars omvat zoals gebruikelijk een specifieke clausule die partyen in staat stelt om bij 
onvoorziene omstandigheden de overeenkomst niet uit te voeren dan wel aan te passen. Dit risico 
was reëel omdat meerdere projectontwikkelaars in die periode elders grote ontwikkelingen hebben 
stilgelegd. 
in dat geval zou de gemeente Hellendoorn en alle betrokkenen in het centrum van Nijverdal nog 
jarenlang worden geconfronteerd met een lege vlakte en zou de schade financieel, juridisch, 
economisch en qua imago onbeheersbaar zijn, Financieel zou de schade in de miljoenen lopen. Het 
centrum van Nijverdal zou zware imagoschade oplopen met stagnatie van de ontwikkeling, 
Op grond van deze risicoanalyse heeft het College besloten in te stemmen met de garanties. 

Als de raad in het najaar van 20ÖS hierover geïnformeerd was, had a j - naar mijn verwachting 
hiervan, net als met de eerdere garanties - instemmend tennis genomen, 

Naast deze bovenstaande hoofdpunten zijn er een tweetal minder essentiële onderdelen in het 
rapport waar ik ook iets over wil zeggen. 
Het project Is professioneel begeleid. 
De commissie acht een project ais Nieuw Dunant voor de gemeente een maatje te groot. 
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In vakkringen werd tijdens de ontwikkeling van het plan Nieuw Dunant de aanpak van de gemeente 
Heiiendoom benoemd ab professioneel De gemeente heeft zich zowel qua projectmanagement ais 
op juridisch gebied deskundig laten ondersteunen door gerenommeerde partijen. 
Zo wist de gemeente in de kontraktonderhandelingen voor projectontwikkelaars ongebruikelijke 
clausules -zoals bijvoorbeeld 33% winstdeling en een eerdere start bouw dan gebruikelijk - te 
bedingen in haar voordeel. 

De loskoppeling wan parkeergarage en bovenbouw was onontkoombaar. 
De stelling van een vertegenwoordiger van de ontwikkelaars dat zij nooit waren begonnen met de 
parkeergarage als ie niet zeker waren van de verkoop van de bovenbouw is in tegenspraak met wat 
in 2008 door de directies van de ontwikkelaars verkondigd is. 
Het was bij voorbaat onmogelijk om voor de start van de parkeergarage de woningbouw te hebben 
verkocht. De bouwtijd voor de combinatie van onderbouw bovenbouw is met vier jaar zeer lang: wie 
koopt er nu een huis om vier jaar later in te wonen? 
Om het probleem hanteerbaar te maken is daarom in de overeenkomst vastgelegd dat de bouw 
moest starten mits 60% van de verkoopopbrengst was gerealiseerd. Dit was ten opzichte van 
normale projecten een veel lagere drempei en realistisch in gewone tijden. Toen de kredietcrisis in 
2009 feidde tot stagnatie in de woningmarkt werd het ingewikkeld. Nijverdal is hierin niet anders dan 
andere plaatsen in Nederland, maar het gemeentebestuur heeft juist door de garanties stagnatie van 
de bouw In het centrum weten te voorkomen. 

ik besef met het bovenstaande het rapport van uw commissie op veel punten niet te ondersteunen. 
Ik hoop dat Ik met deze bijdrage het beeld van de feitelijke gang van aken een stapje verder 
completeer. U hebt uw rapport afgerond, ik vertrouw er op dat u met de Gemeenteraad evenzeer op 
zoek bent naar hoe het is gegaan. Daarom zend een afschrift zend ik aan de Gemeenteraad van 

Hoogachtend; 

Gerard van Evert 

1997-1999, 2001-2003 
Projectleider/ adviseur centrumpian Nijverdal, Kuiper Compagnons Rotterdam 
Ontwikkeling masterplan centrum Nijverdal 

2003-2007 
Projectmanager centrumpian Nijverdai, Projectenburo Gemeente Heliendoorn 
Ontwikkeling en realisatie Huis voor Cultuur en Bestuur, 
Ontwikkeling Parkeergarage en Nieuw Dunant 

eden 
Adviseur centrumpian Nijverdal, Experience advies en management voor ruimtelijke projecten 
Advisering projectleiding uitvoering Nieuw Dunant 
Ontwikkeling face-lift DunantfSat 
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Geachte heer Daggert, 

U heeft mij per brief dd 18 augustus in de gelegenheid gesteld vooraf kennis te nemen van de 
openbare rapportage van uw commissie. Dank daarvoor, ik heb op 2S augustus het rapport ingezien. 
In het volgende geef ik aan uw onderzoekscommissie mijn commentaar op enkele hoofdlijnen uit het 
rapport. Ik verzoek uw commissie kennis te nemen van mijn commentaar. Ik zend mijn commentaar 
in afschrift aan de gemeenteraad. 

ik was in 2009 extern adviseur van de projectorganisatie bij het project Nieuw Dunant. Van 2003 tot 

begin 200? was ik in dienst van de gemeente Helfendoorn ais projectmanager centrumplan 

verantwoordelijk voor nieuw Dunant. Daarvoor adviseerde ik de gemeente vanaf 199? vanuit Kuiper 

Compagnons. 

De hoofdlijn van mijn commentaar is: 
De gemeente mag trots zijn op het plan Ulmm Dunant 

Jammer dat is afgezien vars ®m frrtereiew. 
De commissie betreurt het dat en aantal personen niet is ingegaan op de uitnodiging voor een 

in mijn geval heeft de commissie afgezien van de uitnodiging nadat ik had aangegeven dat daar voor 
een extern adviseur als gebruikelijk kosten mee gemoeid waren. Als de commissie had aangegeven 
dat ze me graag wilde horen zonder een rekening te krijgen was dat geen probleem geweest. Nu 
werd mij namens de commissie meegedeeld dat de commissie verwachtte genoeg informatie via de 
ande-e interviews te verkrijgen, in de vertrouwelijke bijlage bevestig ik de gang van zaken aan de 
woordvoerder van de commissie. Helaas blijkt als ik op 22 augustus met de secretaris B-Bannin« bel, 
dat de commissie mij wei graag had willen horen. 

De commissie lijkt niet over alle feiten te beschikkers. 
ik lees een rapport met conclusies waarvan slecht is na te gaan waarop ie zijn gebaseerd. Wel Sykt 
het er OD alsof de commissie niet over alle feitenmateriaal heeft beschikt. Mogelijk is dit veroorzaakt 
doordat meerdere hoofdrolspelers niet zijn gehoord. Dat de juridisch adviseur mr. Ubmk met is 
uitgenodigd begrijp ik niet. Immers deze advocaat gespecialieerd in onroerend goedzaken heeft de 
gemeente permanent geadviseerd ook ten tijde van de garantstellingen. Hij heeft een cruciale rol 
gespeeld in de advisering, contractvorming en gerechtelijke procedures. 

De raad is ten onrechte niet geïnformeerd over de tweede garantstelling 
De conclusie dat de tweede garantstelling met de raad had moeten worden besproken en dat het 

onjuist is dat het niet is gebeurd, deel ik. 

De tweed® garantstelling is geen onverantwoord risico 
De conclusie dat met de tweede garantstelling een onverantwoord risico is aangegaan ten tijde van 
de kredietcrisis, deel ik volstrekt niet. Er is sprake van een gecalculeerd risico. Juist het met afgeven 
zou in deze tijd van crisis en recessie een onverantwoord risico zijn. 

n 
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De conclusie dat uit niets blijkt dat er een risicoanalyse ïs verricht, begrijp ik omdat deze 
risicoanalyse onvoldoende is gedocumenteerd. Echter bij de besluitvorming heeft de risicoanalyse 
wel degelijk een centrale ro! gespeeld. In het onderstaande licht ik dit verder toe. 

Oe corselusfe mm naar mijn viste moeten gijn: 
i r is adequaat voorkomen dat onbeheersbare schade iou ontstaan 
Er is In aanvulling op de eerste garantie - die met de raad ïs besproken - een tweede garantie 
verstrekt. 
Deze tweede garantie heeft er toe geleid dat met de bovenbouw in het najaar van 2003 is gestart. 
Zo is voorkomen is dat de gemeente Heilendoorn en het centrum Nijverdal onbeheersbare financiële 
en imagoschade souden oplopen door het stoppen van het centrumproject. 
De risico's verbonden aan de garantie zijn een fractie van de miljoenenschade die aan de orde zou 
zijn bij het stoppen van het project. 
De risico's verbonden aan de garantie zijn extra verkleind door slagvaardig gebruik te maken van de 
subsidies die Rijk en Provincie beschikbaar stelden ter beperking van de gevolgen van de kredietcrisis 
mits er voor eind 2009 werd gestart met bouwen. Dit betrof een extra inkomst van € 1,8 miljoen. 
Het College heeft het project daarmee slagvaardig door de kredietcrisis geloodst. 

Er is wel degelijk sen risicoanalyse besproken. 
De stelling dat onvoldoende de risicoanalyse is gemaakt is niet gebaseerd op de feiten. U bent 
schijnbaar niet compleet geïnformeerd. Reeds bij de eerste garantstelling medio mei is de 
risicoanalyse gemaakt en summier weergegeven, in juni is bij de tweede garantstelling het gesprek 
hierover geïntensiveerd Het is juist dat er geen uitgebreide schriftelijke weergave is van deze 
risicoanalyse. Ook is het juist dat er geen verslagen zijn van betrokkenheid van de concernstaf bij 
deze risicoanalyse. 
Echter met-het voltallig College van Burgemeester en Wethouders ïs op een specifieke extra 
ingelaste vergadering op vrijdag 12 juni TM ca. 12.00-14,00 de volledige problematiek 
doorgesproken. Deze cruciale vergadering ontbreekt trouwens op het chronologisch overzicht in de 
bijlage. 
in het Collegevoorstel voor 15 juni is het directe risico verbonden aan de garantie gekwantificeerd, 
maar betekenisvolier was het afbreukrisico van het project. Het afbreukrisico is op 12 juni indringend 
besproken en betrof de reële mogelijkheid dat de bouw van winkels en woningen gedurende langere 
tijd niet zou starten, dat aanwezige kopers van winkels en woningen het recht hadden om af te 
haken en dat het project als geheel opnieuw kon worden ontwikkeld. De overeenkomst met de 
ontwikkelaars omvat zoals gebruikelijk een specifieke clausule die partijen in staat stelt om bij 
onvoorziene omstandigheden de overeenkomst niet uit te voeren dan wel aan te passen. Dit risico 
was reëel omdat meerdere projectontwikkelaars in die periode elders grote ontwikkelingen hebben 
stilgelegd. 
In dat geval zou de gemeente Heliendoorn en alle betrokkenen in het centrum van Nijverdai nog 
jarenlang worden geconfronteerd met een lege vlakte en zou de schade financieel, juridisch, 
economisch en qua imago onbeheersbaar zijn. Financieel zou de schade in de miljoenen lopen. Het 
centrum van Nïjverdal zou zware imagoschade oplopen met stagnatie van de ontwikkeling, 
öp grond van deze risicoanalyse heeft het College besloten in te stemmen met de garanties, 

Als de raad in het najaar van 2003 hierover geïnformeerd was, had zij - naar mijn «erwachting 
hi«n?an, net als met «fe eerdere gatarrties ~~ instemmend kennis genomen. 

Naast deze bovenstaande hoofdpunten zijn er een tweetal minder essentiële onderdelen in het 
rapport waar ik ook iets over wil zeggen. 
Het project is professiousef begeleid. 
De commissie acht een project els Nieuw Dunant voor de gemeente een maatje te groot. 



In vakkringen werd tijdens de ontwikkeling van het plan Nieuw Dunant de aanpak van de gemeente 
Hellendoom benoemd ais professioneel. De gemeente heeft zich zowel qua projectmanagement als 
op juridisch gebied deskundig laten ondersteunen door gerenommeerde partijen. 
Zo wist de gemeente in de kontraktonderhandelingen voor projectontwikkelaars ongebruikelijke 
clausules -zoals bijvoorbeeld 33% winstdeling en een eerdere start bouw dan gebruikelijk - te 
bedingen in haar voordeel. 

De loskoppeling van parkeergarage en bovenbouw was onontkoombaar. 
De stelling van een vertegenwoordiger van de ontwikkelaars dat zij nooit waren begonnen met de 
parkeergarage als ze niet zeker waren van de verkoop van de bovenbouw is in tegenspraak met wat 
in 2008 door de directies van de ontwikkelaars verkondigd is. 
Het was bij voorbaat onmogelijk om voor de start van de parkeergarage de woningbouw te hebben 
verkocht. De bouwtijd voor de combinatie van onderbouw bovenbouw Is met vier jaar zeer lang; wie 
koopt er nu een huis om vier jaar later in te wonen? 
Om het probleem hanteerbaar te maken is daarom in de overeenkomst vastgelegd dat de bouw 
moest starten mits 80% van de verkoopopbrengst was gerealiseerd. Dit was ten opzichte van 
normale projecten een veel lagere drempel en realistisch in gewone tijden. Toen de kredietcrisis in 
2009 leidde tot stagnatie in de woningmarkt werd het ingewikkeld, Nijverdal is hierin niet anders dan 
andere plaatsen in Nederland, maar het gemeentebestuur heeft juist door de garanties stagnatie van 
de bouw in het centrum weten te voorkomen. 

Ik besef met het bovenstaande het rapport van uw commissie op veel punten niet te ondersteunen. 
Ik hoop dat Ik met deze bijdrage het beeld van de feitelijke gang van zaken een stapje mréur 
completeer. U hebt uw rapport afgerond. Ik vertrouw er op dat u met de gemeenteraad evenzeer op 
zoek bent naar hoe het is gegaan. Daarom zend een afschrift zend ik aan de Gemeenteraad van 
Hellendoorn. 

Hoogachtend, 

Gerard van Evert 

1997-1999, 2001-2003 
Projectleider/ adviseur eentrumpïan Nijverdal, Kuiper Compagnons Rotterdam 
Ontwikkeling masterplan centrum Nijverdal 

2003-2007 
Projectmanager eentrumpïan Nijverdal, Projectenburo Gemeente Hellendoorn 
öntwikkeiing en realisatie Huis voor Cultuur en Bestuur, 
Ontwikkeling Parkeergarage en Nieuw Dunant 

2007-heden 
Adviseur eentrumpïan Nijverdal, Experience advies en management voor ruimtelijke projecten 
Advisering projectleiding uitvoering Nieuw Dunant 

'ikkeling face-lift Dunantflat 
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BIJLAGE MAILWISSELING INZAKE UITNODIGING 

Bertus, 
Zoals telefonisch zojuist besproken 
Gerard van evert 

Van: van evert [mailto:vanevert@gmail.com] 
Verzonden: dinsdag 19 juli 2011 12:59 
Aan: 'p.knopper@hellendoorn.nr 
Onderwerp: hoofdrolspelers zwijgen 

Beste Pim, 

Ik stuur je na enige aarzeling toch dit mailtje in je rol als secretaris van de commissie, niet 
wetend of je op vakantie bent. 
De aarzeling heeft te maken met het feit dat ik op de met jouw gemaakte afspraken zoals 
gewoonlijk vertrouw, maar dat op vastlegging daarvan in deze tijd steeds vaker wordt 
teruggevallen. Eigenlijk vind ik dat niet nodig maar toch daarom deze mail. 

Bij terugkomst van mijn vakantie las ik het bericht van 24 mei in tubantia dat 
hoofdrolspelers zwijgen. 
Er wordt gesproken over twee bestuurders. 
Ik veronderstel dat ik niet wordt gerekend tot de niet meewerkende hoofdrolspelers en dat 
gezien de gemaakte afspraken tussen jou en mij de formulering van de voorzitter niet op 
mij slaat. 

Wat wij telefonisch rond 1- 4 mei hebben afgesproken is : 
dat de commissie wilde afzien van de uitnodiging aan mij omdat ze op andere wijze 
al de nodige informatie had verkregen of verwachte te verkrijgen. Zo kon de 
commissie de door mij aangegeven kosten voorkomen. 
In een later stadium kon de commissie naar jouw zeggen mogelijk nog schriftelijk 
vragen stellen aan mij. 
We hebben dat open gelaten. 

- Je hebt gemeld dat je mij het rapport van de commissie zou toezenden en ik kon 
reageren. 
Ik heb daarbij aangegeven dat bij "niet horen " in mijn optiek hoort dat er dan in de 
rapportage ook niets over mij gezegd wordt. 

Ik matig mij geen oordeel aan over de kosten welke de commissie wel en niet wil maken. Al 
moet het mij van het hart dat er daarbij naar mijn mening nauwelijks verschil is tussen 
ambtelijke kosten toe te rekenen via tijdschrijfmethoden en directe externe kosten zoals in 
mijn geval. De commissie heeft bepaald wie ze wel en niet wil horen. 

Met vriendelijke groet 

Gerard van Evert 

mailto:vanevert@gmail.com
mailto:'p.knopper@hellendoorn.nr
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Goede morgen, 

S.v.p. inboeken. Ik heb de reacties al per mail doorgestuurd naar de onderzoekscommissie respectievelijk de 
gemeenteraad. 

Met vriendelijke groeten, 

Pim 

>>> "van evert" <vanevert@gmail.com> 15-9-2011 9:58 >>> 
Beste Pim, 

Bijgaand tref je twee documenten aan. 

Zou je document "reactie van evert A "direct aan de commissie garantstellingen willen verzenden? 

Zou je document "reactie van evert B" direct aan de gemeenteraadsleden willen verzenden? 

Mochten jou naar aanleiding van bovenstaande reacties / vragen aan mij bereiken, weet dat ik goed bereikbaar 
ben ebn de raadsvergadering van 20 sept van plan ben bij te wonen. 

Alvast mijn hartelijke dank en met vriendelijke groet, 

gerard van evert 

va n eve rt @ x iggo. n! 
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