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Agendanummer. 934
Onderwerp: Triangel
Wij stellen voor:
I . De overeenkomst genoemd in de Startnotitie te beëindigen;
2. Voorontwerp stadsvernieuwingsplan in te trekken;
3. Nazorg bewoners en vervolgacties te onderzoeken;
4. Verantwoording af te leggen bij provincie inzake Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV2);
5. De raad hierover te informeren;
Inleiding
In de bijlage I staat het kort het historische verloop van het project de Triangel omschreven.
Op 14 februari 2008 zijn alle partijen tot de conclusie gekomen dat het project de Triangel binnen de
door de raad gestelde kaders financieel niet haalbaar blijkt.
Hierbij treft u het voorstel aan om met inachtneming van de onderstaande argumenten de
overeenkomst genoemd in de startnotitie (bijlage 2) te beëindigen. De gemeente, de ontwikkelaar en
de bewonersvereniging hebben deze startnotitie getekend op 10 januari 2005.
Tevens treft u een aantal punten aan die nog afgesloten moeten worden of waar we nog nader
onderzoek naar moeten doen.
Argumenten
I. LHet projea blijkt binnen de kaders van de raad financieel niet haalbaar
Er is in 2007 door zowel ontwikkelaar, aannemer en een bureau voor berekeningen van bouwkosten
gerekend aan het voorliggende bouwplan. Het laagste tekort met sober plan betreft € 1,4 miljoen.
Het voorliggende plan blijkt binnen de kaders dus financieel niet haalbaar.
1.2. Duidelijkheid richting de betrokken bewoners
Betrokken bewoners willen duidelijkheid.
I .3 Financiële afwikkeling project mogelijk
De raad heeft in kadernota ~r ongeveer 1,8 miljoen budget beschikbaar gereserveerd (een deel
vanuit reserve algemene investeringen en een deel vanuit de ISV2 subsidie).
Wij hebben ruim 3 ton netto géinvesteerd in het project (zie bijlage 3) en ook een woning
(leidsestraat 38) gekocht van bijna 2 ton.
In artikel 4.2 van de overeenkomst in de startnotitie staat dat partijen (Janssen en gemeente) ieder

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 4

B&W-vergadering 11-03-2008   8.5 - B&W/Raad tot okt. 2008 - 934



voor de helft de onderzoekskosten dragen. In de brief (bijlage 4) van 12 maart 2006 geeft Janssen aan
welke kosten dit zijn en bevestigd Janssen zijn garantstelling van de verdeelsleutel genoemd in artikel
4.2 van de startnotitie De in de brief van Janssen genoemde kosten bedragen inmiddels bijna 3 ton.
Tijdens overleg van de projectgroep is de overschrijding van het genoemde budget besproken (zie
mail, bijlage 5). Janssen moet op basis van deze overeenkomst en de brief van 12 maart 2006 de helft
van de begeleidingskosten betalen.
Gemeente heeft tot nu toe ruim I,5 ton uitgegeven (en daarbij nog de investering van een woning).
2.1 Voorontwerp stadsvernieuwingsplan intrekken
Het voorontwerp stadsvernieuwingsplan is opgesteld naar aanleiding van het bouwplan de Triangel.
De commissie heeft op 30 mei 2007 ingestemd met de ter inzage legging van Stadsvernieuwingsplan.
Het heeft geen zin om de procedure van het stadsvernieuwingsplan te vervolgen en vast te stellen als
het project op deze manier niet uitgevoerd wordt.
3. I Nazorg voor eigenaar -bewoners Leidsestraat
Er zijn nog I 3 bewoners aan de Leidsestraat die, ondanks het feit dat zij op de hoogte waren van het
afbreukrisico, door de beëindiging van de overeenkomst in een vervelende situatie belanden.
Gelet op deze situatie willen wij een onderzoek (laten) doen naar wat de gemeente wil met de
woningen aan de Leidsestraat en wat wij kunnen betekenen voor de huidige eigenaar-bewoner aan de
Leidsestraat.
3.1 lNat doen we met de woning aan de Leidsestraat 38
Wij hebben een woning aan de Leidsestraat in ons bezit en verhuren deze via de PAGO. Blijven wij
deze verhuren of gaan we die verkopen?
3.3 Gronden Hillegom Zuid
De grond voor Hillegom zuid is voor Janssen Onroerend Goed BV gereserveerd. Trekken wij deze
optie in?
9. Verantwoording af te leggen bij provincie inzake 15V2
De Triangel is een onderdeel van de ISV 2aanvraag. Wij moeten hierover verantwoording afleggen
aan de provincie. De ISV2 prestaties (bijv. groen) die opgenomen zijn in de Triangel proberen wij
elders binnen de gemeente te realiseren.
5. De raad heeft kaders vastgesteld en budget beschikbaar gesteld
De raad informeren over de (financiële) onhaalbaarheid van het project De Triangel binnen de
gestelde kaders. De raad kan tevens een andere bestemming geven aan het vrijkomende ISV2 budget.
Kanttekeningen
De bewoners hebben geschokt gereageerd op het feit dat het project niet doorgaat. De situatie en
leefomgeving aan de Leidsestraat worden nu niet verbeterd. Zij willen antwoord op allerlei vragen.
Hier zal zorgvuldig naar gekeken moeten worden, Alhoewel de bewoners op de hoogte waren van
een afbreukrisico blijft het voor deze eigenaarbewoners een zeer grote schok. Zij vragen zich af hoe
nu verder. Ik denk dat wij moeten (laten) onderzoeken wat we kunnen betekenen voor deze
bewoners.
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Financiële dekking
Er is budget beschikbaar voor de Triangel. De tot nu toe gemaakte kosten kunnen van dit budget
betaald worden.
Communicatie
Er is inmiddels een persbericht verzonden namens gemeente, Janssen en de bewoners.
~~ ~ F~i.vereniging De Triangel is mondeling door wethouder Jan Weijers op de hoogte gesteld. Zij
ikrijgen een brief met daarin uw besluit.
Uitvoering
De bewonersvereniging "De Triangel" en Janssen onroerend Goed BV stellen wij schrihelijk op de
hoogte van uw besluit.
De provincie in het kader van de ISV2 verantwoording op de hoogte stellen.
Onderzoek (laten) doen naar wat de gemeente wil doen met de woningen en de huidige eigenaar-
bewoner aan de Leidsestraat.
Volgens voorstel door burgemeester en wethouders besloten op I I maart 2008
Ing. G.P van Lierop
gemeente secretaris
drs. A. Mans
voorzitter
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