Project Noordoevers, solidariteit in de Drechtsteden, ROM-D Beantwoording technische vragen [fragment]
Nr.

Indiener

Vraag

Antwoord

5

PvdA
Sliedrecht

De opstelling van de provincie
Zowel in de Raadsinformatiebrief, als in de Hoofdnotitie (en in
de daarbijbehorende bijlagen) komt de opstelling van de
provincie aan de orde. Ooit werd de GRDS de worst
voorgehouden van een gemeentelijke bijdrage in de regio van
€ 25 miljoen. Later werd dat € 10 miljoen voor Manden Maken
1, weer later € 10 miljoen voor ROM-D in aandelen kapitaal
(per brief zelfs bevestigd), en nog later alleen als werkkapitaal
voor ROM-D.
Nu komen er weer nieuwe voorwaarden bij.
Zoals hier in de Raadsinformatiebrief (laatste zin 4e alinea
bladzijde 1), waar geëist wordt dat de gemeente vóór 15 maart
2012 moeten beslissen. Ook in de Hoofdnotitie (pagina 1, 2e
alinea regel 6 vanaf het einde van de alinea) wordt weer een
nieuwe voorwaarde ingevoegd. Nl. dat het werkkapitaal alleen
mag worden ingezet voor nieuwe projecten. Bovendien rijst de
vraag of met het toevoegen van de ontwikkeling van het
bedrijventerrein 3e Merwedehaven-Dordrecht (Hoofdnotitie,
pagina 13, ad 2. van het kopje Orderportefeuille) aan de
orderportefeuille, de provincie hoopt om binnen de ROM-D, en
dus ook met gebruik van het werkkapitaal van € 10 miljoen, de
kosten van de afwerking van de stort 3e Merwedehaven onder
te brengen. Terwijl dat een separaat deel is van de
overeenkomst in de sluitingsovereenkomst tussen Dordrecht,
DELTA en de provincie?
Vraag 5.1
Is het laatst bovengenoemde (toevoeging 3e Merwedehaven
aan ROM-D) gebaseerd op een juiste veronderstelling?
Vraag 5.2
Daar de provincie de € 10 miljoen Manden Maken 1 (het geld
dat de gemeenten dachten te krijgen voor projecten) terug trok,
hebben gemeenten te maken gehad met forse tekorten op die
projecten. Projecten, die, indien de toezegging van Manden
Maken er niet was geweest, wellicht niet waren ontwikkeld of
gerealiseerd. Nu, na zo’n 6 jaar is er nog steeds geen sprake is
van een daadwerkelijke bijdrage vanuit de provincie. Ook de
storting als aandelen kapitaal in ROM-D hangt nog steeds in
de lucht. (met dat geld hadden de twee bedrijven in de
Transformatiezone kunnen worden uitgekocht, zodat dit hele

5.1. Provinciale Staten heeft op 23 februari 2011 besloten tot een deelneming van
€ 10 miljoen in ROM-D Capital. Doel van deze nog op te richten vennootschap
binnen ROM-D is werkkapitaal beschikbaar te stellen voor nieuwe projecten. Met
de € 10 miljoen zou dus het project 3e Merwedehaven gefinancierd kunnen
worden. Het kapitaal kan dus niet ingezet worden voor het afdichten van een tekort
op het project.
5.2. In het betreffende besluit heeft PS een aantal voorwaarden aan de
Drechtsteden gesteld waaraan moet worden voldaan voordat de deelneming van €
10 miljoen wordt geëffectueerd. Onderdelen van deze afspraken zijn: een
garantstelling van 8,5 miljoen euro door de Drechtsteden, de aankoop van 5
miljoen strategische aankopen door HI-Ambacht en het afzien van
opbrengstaandeel van 5 miljoen door Zwijndrecht. Verder heeft provincie als
voorwaarde gesteld dat het deel van de 3e Merwedehaven dat ontwikkeld kan
gaan worden tot nat bedrijventerrein, opgenomen wordt in de orderportefeuille van
ROM-D (i.c.. een verkenning wordt uitgevoerd naar de start en potentiële
exploitatie van dit terrein).
In december 2011 heeft overleg plaatsgevonden tussen delegaties van GS en het
Drechtstedenbestuur. Gezien de uitkomsten van de second opinion Noordoevers
heeft het Drechtstedenbestuur in dat overleg aangegeven de Transformatiezone
Noordoevers en de ROM-D te willen ontkoppelen en de verliezen onderling te
verrekenen. Van de zijde van de provincie is aangegeven dat deze richting positief
is en dat er noodzaak is tot snelle besluitvorming. Gedeputeerde Staten heeft
daarbij gesteld dat uiterlijk 15 maart 2012 besluitvorming in Drechtstedenbestuur
en de raden is afgerond.

voorstel niet nodig was geweest). Welke toezeggingen komen
er nu van de provincie m.b.t. die € 10 miljoen?
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U geeft aan dat de provincie de wens heeft het project Derde
Merwedehaven toe te voegen aan de orderportefeuille van
ROM-D. Is dit slechts een vermelding van een wens of vormt
het (naar verwachting) een van de voorwaarden om de 10
miljoen daadwerkelijk te ontvangen?

Klik hier voor volledige tekst

Bron: Gemeente Dordrecht, 4-4-2012

Op 29 september heeft het Drechtstedenbestuur raadsvragen beantwoord over het
functioneren van de ROM-D en Drechtstedensamenwerking. Vraag 4c betreft de
ontwikkeling van de 3e Merwedehaven en de relatie met de € 10 miljoen
aandelenkapitaal. Als antwoord is hierop gesteld: “In de brief van de
gedeputeerden Van Heijningen en Van Dijk van 8 februari2011 wordt gesteld dat
"de Drechtsteden de genoemde 10 miljoen kunnen gebruiken zoals door de
Drechtsteden verzocht." De ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Derde
Merwedehaven door de ROM-D was op dat moment (en sindsdien) geen financiële
voorwaarde. Wel verwacht GS dat de ROM-D een verkenning uitvoert naar de
mogelijkheden voor de ontwikkeling van dit beoogde bedrijfsterrein. Deze
verkenning is mogelijk zodra de Drechtraad dit project toevoegt aan de
orderportefeuille ROM-D.”

