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1� Inleiding 
V anuit de deelraad H oek van H olland en de m edia zijn er vragen gekom en over de 

besluitvorm ing rond bouw plan Unicum . Deze vragen h adden betrekking op  de 

inzich telijkh eid van h et proces. H et is vaak m oeilijk te doorgronden op  w elke plaats 

w elk besluit w ordt genom en. Burgers en leden van de deelraad kunnen zo de idee 

krijgen dat zij ten onrech te geen invloed h ebben geh ad op  de besluitvorm ing of dat 

besluiten op  de verkeerde plaats of op  onjuiste gronden genom en zijn.  

 

Daarnaast kunnen w ellich t de u itkom sten van h et onderzoek naar bouw plan Unicum  

geplaatst w orden in een breder kader. Zo zouden er problem en aan de orde kunnen 

kom en die m ogelijk ook bij andere bouw projecten in Rotterdam  een rol kunnen 

spelen. Dit kunnen problem en zijn die te m aken h ebben m et de verdeling van 

bevoegdheden over vele organisaties, transparante besluitvorm ing en de 

inform atievoorziening bij bouw projecten. Door de kom st van de nieuw e Wet 

ru im telijk ordening (Wro) en de discussie over de inbedding van deze w et in h et 

deelgem eentelijk bestel is er bovendien extra behoefte aan inform atie over deze 

onderw erpen. Bevindingen u it h et onderzoek naar de besluitvorm ing rond de 

bouw locatie Unicum  kunnen m ogelijk ook van belang zijn voor bouw projecten op  

andere plaatsen in de stad.  

 

Dit h oofdstu k bespreekt dit probleem  allereerst in algem ene zin en gaat vervolgens in 

op  h et bouw plan Unicum . Aan h et slot van dit h oofdstu k vindt u  een leesw ijzer voor 

de rest van dit onderzoeksvoorstel. 

 

1-1� besluitvorming en informatievoorziening bij gebiedsontw ikkeling 

Een gebiedsontw ikkeling is een proces w aarbij binnen een bepaalde om geving h et 

ru im tegebruik w ordt veranderd. O m  dit m ogelijk te m aken m oeten diverse besluiten 

genom en w orden. In een nieuw  ru im telijk plan m oet vastgelegd w orden w aarvoor de 

bu rgers de grond m ogen gebruiken; de bestem m ing van de grond m oet veranderd 

w orden. Daarnaast m oet een besluit genom en w orden over de financiële aspecten 

rond de nieuw e ru im telijke ontw ikkeling. H oe kan bijvoorbeeld de nieuw e 

infrastru ctu u r bekostigd w orden? V ersch illende partijen zijn betrokken bij dit proces 

zoals de versch illende gem eentelijke diensten, h et college van bu rgem eester en 

w eth ouders (h ierna: h et college van B en W), de gem eenteraad, de projectontw ikkelaar 

en om w onenden. In Rotterdam  h ebben daarnaast ook de deelgem eenten een rol bij 

deze besluitvorm ing. Deze besluitvorm ingsprocessen kunnen zo com plex zijn dat de 

inzich telijkh eid eronder kan lijden. Dan is h et bijvoorbeeld niet duidelijk w elke 

instantie w elk besluit h eeft genom en en of zij dit op  de ju iste gronden h eeft genom en.  
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Figuur 1:  Invloedsuitoefening bij definiëren bouw mogelijkh eden� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figu ur 1 laat zien w elke partijen invloed u it kunnen oefenen op  h et bepalen van 

bouw m ogelijkh eden. Bij deze bouw m ogelijkh eden kan h et bijvoorbeeld concreet gaan 

om  de vraag of er op  een nieuw e bouw locatie 20 rijtjesh uizen of 50 appartem enten 

gebouw d m ogen w orden. Allereerst h ebben de gem eenteraad, de deelraden, h et 

college van B en W en de dagelijkse bestu ren van de deelgem eenten diverse 

bevoegdheden om  plannen vast te stellen. Burgers, h ierm ee bedoelen w e in dit geval 

alle private partijen, kunnen proberen deze besluitvorm ing te beïnvloeden, m aar ze 

kunnen bijvoorbeeld daarnaast ook in bezw aar of beroep  gaan. Daarnaast h ebben de 

diverse gem eentelijke diensten zoals de dienst Stedenbouw  en V olksh uisvesting (dS + 

V ) en h et O ntw ikkelingsbedrijf Rotterdam  (O BR) invloed om dat zij de versch illende 

besluiten voorbereiden en u itvoeren. Een probleem  h ierbij kan zijn dat als er 

onvoldoende coördinatie plaatsvindt tu ssen deze diensten de besluitvorm ing ten 

onrech te door één dienst gedom ineerd kan w orden, traag kan verlopen of zelfs tot 

stilstand kan kom en. In h et algem een kan er, als er veel partijen invloed u it kunnen 

oefenen op  de besluitvorm ing, een situ atie ontstaan w aarbij h et voor bu rgers en 

andere betrokkenen niet m eer inzich telijk is w aar w elke besluiten genom en w orden. 

Dit is onder andere aan de orde bij h et bouw plan Unicum .  

 

Een deel van deze m ogelijkh eden om  invloed u it te oefenen is officieel vastgelegd in  

de Wro en bijvoorbeeld de deelgem eenteverordening. H et college van B en W sch rijft 

in een brief aan de raad over de invoering van de nieuw e Wro in 2008 dat sam enloop  

van bevoegdheden voorkom en m oet w orden.� De verdeling van bevoegdheden over 

vele organisaties kan er im m ers toe leiden dat h et onduidelijk is w elke organisatie 

w elk besluit m ag nem en en w elke organisatie h ierover ter verantw oording geroepen 

kan w orden. M et de kom st van de nieuw e Wro is h et ontw erp  van h et ru im telijke plan 

en h et opstellen van de financiële aspecten van de planontw ikkeling in de 

grondexploitatie sterker aan elkaar gekoppeld. H ierdoor is de vraag nog actueler 

gew orden in h oeverre h et problem atisch  is als de bevoegdheid om  de financiële 

aspecten vast te stellen neergelegd is bij een ander orgaan dan h et orgaan dat bevoegd 

is om  h et ru im telijk plan vast te stellen.   
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Figuur 1 laat zien dat veel versch illende organisaties invloed u it kunnen oefenen op  de 

vastlegging van bouw m ogelijkh eden. V oor h et u itoefenen van deze invloed en om  de 

m anier w aarop  deze invloed w ordt u itgeoefend te controleren is goede 

inform atievoorziening van groot belang. Problem en kunnen bijvoorbeeld ontstaan als 

de deelraad of de gem eenteraad onvoldoende inform atie h eeft om  een besluit te 

kunnen nem en of als er onvrede is bij om w onenden om dat zij vinden dat zij verkeerd 

geïnform eerd zijn.  

 

Partijen kunnen op  versch illende m anieren geïnform eerd w orden over de plannen 

voor de nieuw e bouw m ogelijkh eden. Burgers kunnen direct geïnform eerd w orden 

over de voorgenom en plannen, bijvoorbeeld door m iddel van inform atieavonden en 

h u is aan h u isbladen, m aar zij kunnen ook door de openbare stu kken u it de 

gem eenteraad en de deelgem eenteraden op  de h oogte zijn van de voorgenom en 

plannen. O m dat de plannen concreet gesch reven, getekend en u itgerekend w orden bij 

de diensten besch ikken zij over veel inform atie over de plannen. De gem eenteraad en 

de deelraad w orden respectievelijk door h et college van B en W en h et dagelijks 

bestu u r van de deelraad op  de h oogte gebrach t over de inhoud van de plannen.  

 

Als diegenen die een besluit over een bouw plan m oeten nem en, niet over de ju iste 

inform atie besch ikken, bestaat er een kans dat zij geen goede afw eging kunnen 

m aken tu ssen versch illende belangen en een su boptim aal besluit nem en. Als 

daarnaast niet duidelijk is w elk orgaan w elk besluit neem t op  w elke gronden, kan 

deze onduidelijkh eid de verantw oording over deze besluitvorm ing in gevaar brengen. 

Daarnaast kan deze onduidelijkh eid h et draagvlak onder bu rgers onderm ijnen.  

 

1-2� bouw plan U nicum 

H et bouw plan Unicum  is een bouw project voor 90 w oningen, verdeeld over een w at 

lager gedeelte en een w oontoren, aan de w estrand van de bebouw de kom  van H oek 

van H olland. In de m edia en de deelraad van H oek van H olland is veel discussie 

gew eest over de besluitvorm ing rond dit bouw project.� De aanleiding h iervoor w as dat  

er aanvankelijk plannen w aren voor 45 w oningen. De h u idige plannen voor 90 

w oningen m et een h oge toren w ijken daar sterk vanaf. H ierdoor leeft de vraag h oe 

deze verandering plaats h eeft kunnen vinden. Zo w as de PvdA-fractie van de deelraad 

van m ening dat h et bouw plan Unicum  procesm atig gezien op  een “bijzondere” m anier 

tot stand is gekom en, dat er geen transparantie w as gew eest in de procedure van 

besluitvorm ing en dat de ongeruste bu rger behoefte h eeft aan h elderh eid.� In de 

deelraad stem m en PvdA, V V D en C DA unaniem  in m et h et volgende initiatiefvoorstel:  

 

‘Als deelraad Hoek van Holland aan de raad van Rotterdam te verzoeken om een opdracht te 

verstrekken aan de Rekenkamer Rotterdam om een onderzoek uit te voeren inzake de gemaakte 
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keuzes, processen en procedures in het bouw plan U nicum en de W KK� alsmede de 

W elstandsparagraaf’.� 

 

De besluitvorm ing rond h et project Unicum  is inm iddels grotendeels afgerond. O p  dit 

m om ent kan er nog niet gebouw d w orden om dat de provincie de plannen nog niet 

kon goedkeuren vanw ege problem en die te m aken h ebben m et geluidsoverlast. 

 

1-3� leesw ijzer 

H et volgende h oofdstu k gaat in op  h et doel van h et onderzoek naar besluitvorm ing 

rond gebiedsontw ikkeling en h et bouw plan Unicum  in h et bijzonder. V ervolgens 

w ordt besch reven w at h et doel van h et onderzoek is, h oe h et onderzoek is opgezet en 

h oe h et w ordt georganiseerd.   

 

 

 

2� D oel- en vraagstelling 

 

2-1� doelstelling 

M et dit onderzoek beoogt de rekenkam er: 

�� inzich t te geven in de besluitvorm ing rond gebiedsontw ikkeling en h et bouw plan 

Unicum  in h et bijzonder; 

�� inzich t te geven in de w ijze w aarop  de (deel)raad en de bu rger over h et bouw plan 

zijn geïnform eerd. 

 

2-2� onderzoeksvragen 

De centrale vraag in h et onderzoek lu idt: 

�� H oe is de besluitvorm ing rond h et bouw plan Unicum  verlopen; is er sprake 

gew eest van inzich telijke en op  elkaar afgestem de besluitvorm ing en zijn de 

deelraad, de gem eenteraad en de bu rgers op  de ju iste m anier geïnform eerd?    

 

De centrale vraag is u itgew erkt in de volgende deelvragen: 

1.� Wat zijn de belangrijkste stappen gew eest in de besluitvorm ing rond 

h et bouw plan Unicum ? (feitenreconstructie) 

2.� H oe is er gecom m uniceerd m et de deelraad, de gem eenteraad en de 

bu rgers? 

3.� H eeft de inform atievoorziening naar deelraad en bu rger adequaat 

plaatsgevonden? 

4.� H oe is de bevoegdheidsverdeling ten aanzien van de besluitvorm ing 

rond gebiedsontw ikkelingen bestu u rsrech telijk geregeld?  

5.� H eeft de besluitvorm ing rond bouw plan Unicum  conform  die 

bevoegdheidsverdeling plaatsgevonden? 
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6.� K ende dit proces een h eldere en logisch e taken- en 

bevoegdheidsverdeling tu ssen de organen van de deelgem eente en 

de centrale stad en w aren de activiteiten van de versch illende 

diensten op  elkaar afgestem d? 

 

2-3� normen 

In h et onderzoek zal de rekenkam er norm en h anteren ter beoordeling van h et 

besluitvorm ingsproces en de inform atievoorziening. Wij zu llen ons h ierbij in eerste 

instantie baseren op  bestu u rsrech telijke norm en zoals die onder andere zijn 

vastgelegd in landelijke en locale w et- en regelgeving. Aanvullend zu llen w ij norm en 

toepassen die voortvloeien u it professionele opvattingen en relevante norm en die de 

rekenkam er in eerdere onderzoeken h eeft geh anteerd. De vragen 1, 2 en 4 zijn pu ur 

besch rijvend. H ierbij w ordt niet getoetst aan een norm . H ieronder volgen de norm en 

die bij de overige vragen geh anteerd w orden: 

 

 

3. H eeft de inform atievoorziening naar deelraad en bu rger adequaat 

plaatsgevonden? 

 

N orm  3.1: er is vastgesteld w anneer w elke inform atie aangeleverd m oet w orden. 

N orm  3.2: de inform atievoorziening vindt plaats conform  datgene w at daarover 

vastgelegd is. 

N orm  3.3: deze inform atie is bru ikbaar; de deelraad en de gem eenteraad 

besch ikken over die inform atie die nodig is voor h et nem en van de besluiten 

w aartoe zij bevoegd zijn.  

 

5. H eeft de besluitvorm ing rond bouw plan Unicum  conform  de 

bevoegdheidsverdeling plaatsgevonden? 

 

N orm  5: de besluitvorm ing rond bouw plan Unicum  h eeft conform  de toen 

geldende bevoegdheidsverdeling zoals die is vastgelegd in nationale en locale 

w et- en regelgeving plaatsgevonden. 

 

6. K ende dit proces een h eldere en logisch e taken- en bevoegdheidsverdeling 

tu ssen de organen van de deelgem eente en de centrale stad en w aren de 

activiteiten van de versch illende diensten op  elkaar afgestem d? 

 

N orm  6.1: H et proces kent een h eldere en logisch e taken- en 

bevoegdheidsverdeling tu ssen de organen van de deelgem eente en de centrale 

stad. 

N orm  6.2: De activiteiten van de versch illende diensten zijn op  elkaar afgestem d.    
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3� O nderzoeksaanpak 
 

3-1� afbakening 

Dit onderzoek rich t zich  alleen op  h et bouw plan Unicum  en niet op  andere 

bouw plannen, om dat er in de deelraad van H oek van H olland een concrete behoefte 

bestaat aan onderzoek naar dit bouw plan. De inform atie die op  deze m anier verkregen 

w ordt kan overigens ook gebruikt w orden om  te zien w elke problem en zich  voor 

kunnen doen bij procedures voor andere bouw plannen.  

 

H et bestuderen van de geldende w et- en regelgeving kan bovendien inform atie 

opleveren die relevant is voor andere bouw plannen. H ierbij zal in h et bijzonder 

gekeken w orden naar de gem eentelijke w et- en regelgeving om dat de geadresseerden 

van dit rapport daarop de m eeste invloed u it kunnen oefenen. 

 

Dit onderzoek gaat over de inzich telijkh eid van besluitvorm ingsprocessen rond 

bouw projecten, de afstem m ing bij deze processen en de inform atievoorziening. 

Binnen deze processen bestaat h et risico dat integriteitssch endingen plaatsvinden. Dit 

risico is geen onderdeel van dit onderzoek. M och t de rekenkam er op  (verm eende) 

integriteitssch endingen stu iten, dan zal zij dit m elden aan h et bevoegd gezag.  

 

3-2� onderzoek 

V oor dit onderzoek zu llen versch illende docum enten geraadpleegd w orden. H ierbij 

valt te denken aan: 

�� relevante verslagen van (deel)raad, com m issies, college van B en W, 

deelgem eentebestu ren en vergaderingen w aaraan vertegenw oordigers van de 

diensten h ebben deelgenom en; 

�� beleidsdocum enten, plannen en besluiten die betrekking h ebben op  h et bouw plan 

Unicum , zoals h et artikel 19 WRO  besluit, de grondexploitatie, de w elstandsnota, 

de stedenbouw kundige randvoorw aarden en h et M asterplan Waterw egcentrum  

H oek van H olland;  

�� nationale en locale w et- en regelgeving die betrekking h ebben op  de 

bevoegdheidsverdeling en inform atievoorziening rond gebiedsontw ikkeling, zoals 

de nieuw e Wro en de oude WRO , de Gem eentew et, de deelgem eenteverordening 

en h et “Delegatiebesluit Rotterdam  2008”. �

 

N aast h et docum entenonderzoek zu llen gesprekken m et betrokkenen w orden 

gevoerd. H et ligt in de verw ach ting dat w orden geïnterview d: 

�� verantw oordelijke leden van h et college van B en W; 

�� verantw oordelijke leden van h et dagelijks bestu u r van de deelgem eente H oek van 

H olland; 

�� vertegenw oordigers van om w onenden;  

�� betrokken am btenaren. 
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4� O rganisatie, planning en procedure van h et 
onderzoek 

 

4-1� organisatie  

H et onderzoek zal w orden u itgevoerd door de volgende m edew erkers van de 

Rekenkam er Rotterdam : 

 

�� m evrouw  Evelien van R ij; 

�� m evrouw  José Westerm an;  

�� de h eer Willem  Gordijn;  

�� de h eer Ed Elferink (projectleider). 

 

4-2� planning en procedure 

De u itvoering van h et onderzoek start begin 2010. De bevindingen en conclusies zu llen 

in een conceptonderzoeksrapport w orden vastgelegd. De rekenkam er stelt de 

betrokken diensten in de gelegenheid h ierop  te reageren. H iertoe zal de conceptnota 

van bevindingen voor am btelijk w ederhoor w orden aangeboden aan deze diensten.  

 

N a verw erking van de reacties stelt de rekenkam er een bestu u rlijke nota op . Daarin 

presenteert de rekenkam er de voornaam ste conclusies van h et onderzoek. O ok kan zij 

daarin aanbevelingen opnem en. De bestu u rlijke nota zal, m et de nota van 

bevindingen als bijlage, voor w ederhoor aan h et college van B en W en h et dagelijks 

bestu u r van de deelgem eente H oek van H olland w orden voorgelegd. De reacties 

w orden, sam en m et h et naw oord van de rekenkam er, in de definitieve bestu u rlijke 

nota opgenom en. De bestu u rlijke nota en de nota van bevindingen vorm en sam en h et 

geh ele onderzoeksrapport. Dit zal in de zom er aan de raad en de deelraad w orden 

aangeboden. 

 


