
Gemeente raad van Delft, leden van de de onderzoekscommissie bankroet van Delft,
Postbus 78
2600 ME Delft

Betreft, Niet bouwen Spoorsingel garage 2 miljoen euro duurder dan wel bouwen Spoorsingel 
garage.

Delft, 29 juni 2015

Geachte leden van de raad in het bijzonder leden van de onderzoekscommissie bankroet Delft,

De afgelopen dagen hebben diverse stadgenoten mij gewezen op het korte economische hoge 
school betoog van wethouder Lennard Harpe tijdens de commissie vergadering Economische en 
Financiële zaken van donderdag 18 juni 2015 waarin hij uitlegde/doceerde dat niet bouwen 
duurder is dan wel bouwen.

Na het zien van dit betoog/college moet ik mijn stadgenoten en U als raad toch uit de droom 
helpen, in het bijzonder de raadsleden die aanwezig waren bij het betoog/college van de 
wethouder die het totaal ongeloofwaardige verhaal als zoete koek slikte, zonder een woord van 
commentaar.

In 2011 heeft U als raad praktisch met de zelfde economische hoge school uitleg van toenmalig 
wethouder Lucas Vokurka opdracht gegeven om een drie maal te groot glazen stadspaleis te 
bouwen ook onder de druk van onrealistische schadeclaims van Prorail/aannemer CCL, zonder 
last en ruggen spraak en zonder maar iets te hebben geleerd uit de les van 2011 heeft U nu 
wederom opdracht gegeven en weer onder druk van onrealistische schadeclaims van Prorail/
aannemer CCL om de  ca. 600 stuks parkeerplaatsen die meer dan 50 jaar dienst hebben gedaan 
onder het spoorviaduct te laten vervallen en te vervangen door een peperdure ondergrondse 
parkeergarage voor 650 stuks parkeerplaatsen of dat er geen bankroet is en de steeds groter 
wordende stapel onbetaalde rekeningen niet bestaat.

                  ( afboeking stadspaleis bij eerste oplevering zeker 50 miljoen euro verlies)
                  ( afboeking garage bij eerste oplevering zeker 27 miljoen euro verlies )

                  Om met de woorden van Diederik Samsom te spreken

                              “ NU DOET U HET WEER “

In plaats van de bouw van de garage op hold te zetten is zelfs in Uw opdracht de start van de 
bouw maanden vooruit geschoven en worden de diepwanden gemaakt tussen de slopers en hun 
stof met natuurlijk de doorzichtige bedoeling de oplaaiende discussie in de stad in de kiem te 
smoren en te voorkomen dat het Rijk/Provincie op de rem zouden gaan staan.

En nu de werkzaamheden van de garage al maanden in volle gang zijn komt wethouder Lennard 
Harpe namens B&W achteraf zonder te blikken of te verblozen met een ongeloofwaardig en niet 
waar te maken verhaal op te proppen, ingefluisterd door OBS/Prorail/aannemer CCL, dat niet 
bouwen zeker 2 miljoen euro duurder zal uitpakken dan wel bouwen en zich met deze uitspraken 
in een openbare vergadering voor de gehele Delftse bevolking te kijk zet en het Delftse bestuur 
zich voor de zoveelste maal diskwalificeert.

Volgens wethouder Lennard Harpe sprekend namens het college van B&W zijn de stichtingskosten 
van de garage een kleine 40 miljoen euro bij de start en zouden de kosten bij afblazen of op hold 
zetten zeker 42 miljoen euro zijn, 29,5 miljoen euro gemaakte kosten incl. claims t.b.v. de garage 



met daarboven op nog eens 12,8 miljoen euro bijdrage aan de buitenwand van de spoortunnel 
welke tevens dient als draagwand van de 3 vloeren van de garage, daarnaast, hoe verzint hij het, 
ook nog eens een bedrag van tussen de 15 en 20 miljoen euro worden besteed om elders in de 
stad alternatieve parkeerplaatsen te realiseren.

Als bovenstaande verhaal waar zou zijn dan betaald Delft niet alleen 80 miljoen euro inmiddels 
opgelopen door meerwerk naar 85 miljoen euro aan het ministerie van Verkeer voor de 
Spoortunnel/Station maar ook nog eens 12,8 miljoen euro
( werkelijke kosten niet meer dan 3 miljoen euro ) voor een een van de buitenwanden van de 
Spoortunnel, een 600 m1 lange wand van ca. 25 m1 diep die tevens dienst doet als draagwand 
van de 6 m1 diepe garage, 
dus geen 80 miljoen euro is de bijdrage van Delft maar 97,8 miljoen 
euro.

Zou Delft de buitenwand van de Spoortunnel niet gebruikt hebben om de vloeren van de garage te 
dragen dan had Delft voor een eigen dragende betonwand inclusief heiwerk niet meer kwijt 
geweest dan 1 miljoen euro. ( zie bijgevoegde begroting )

De gemaakte voorbereidingskosten t.b.v. de garage tot december 2014 bedragen niet het 
krankzinnige getal van 29,5 miljoen euro maar hooguit 500.000,00 euro. 
(zie bijgevoegde begroting )

Daar niemand in het bestuur van Delft, niet in de raad als in het college van B&W, enige kennis 
heeft van bouwcontracten en OBS ( waarvan U als enige aandeelhouder bent ) haar taak volledig 
verzaakt en blijkbaar bij dit bedrijf de zakelijke en juridische kennis ook ontbreekt en als zodanig 
totaal geen partij is tegenover Prorail/aannemer CCL met hun gebluf, neem ik U mee in de 
krochten van afspraken vastgelegd in een “ aannemingsovereenkomst “.

Om te beginnen vallen de bouw van de Spoortunnel, de fietsenstalling en het station beide onder 
maaiveld, de Spoorsingel garage en de infrastructuur werkzaamheden onder 1 contract te noemen 
de “ aannemingsovereenkomst “, waarbij is vastgelegd dat de Spoorsingel garage 37 miljoen euro 
zou moeten kosten, voor rekening en te betalen door Delft, los staand van de 80 miljoen euro 
bijdrage aan het gehele project.

Een belangrijk onderdeel van de “ aannemingsovereenkomst ”  tussen Prorail/aannemer en de 
opdrachtgever is de van toepassing verklaarde Uniforme Administratieve Voorwaarden, kortweg  
de  “ UAV “ genoemd met de daarin opgenomen het hoofdstuk X. Meer en Minderwerk met de 
paragraaf 35. Verrekening van Meer en Minderwerk en de paragraaf 36. Bestek wijzigingen.

In het kort regelen deze paragraven dat indien het minderwerk minder is dan 15% van de totale 
aanneemsom claims zijn uitgesloten en worden de minder werkzaamheden verrekend met een 
gespecificeerde open begroting.

Daar de toegerekende kosten van de garage in de totale aanneemsom zeker niet hoger zijn dan 
30 miljoen euro en de totale aanneemsom voor de spoortunnel, de fietsenstalling en het station 
onder maaiveld, de Spoorsingel garage alsmede de aanleg van de infrastructuur zeker meer is dan 
200 miljoen euro heeft Prorail/aannemer CCL geen enkel recht op enige schadeloosstelling.

Natuurlijk begrijp ik als geen ander dat de tijd verstreken is om nu nog te stoppen met de bouw van 
de garage, dat had overigens wel gemakkelijk gekund toen ik het college van B&W via wethouder 
mevrouw Hekker (mail 15 september 2014 ) attent maakte dat de Spoorsingel garage niet strikt 
noodzakelijk was en het veel verstandiger zou zijn een garage direct naast het stadskantoor te 
bouwen in Spoorzone Noord zodat het stadskantoor binnen de normen van de ECB zou vallen.



In het besef dat U als bestuurders van Delft nog steeds aan wensdenken doet, dromen dat 
onbetaalde rekeningen als van zelf oplossen en zonder een cent op zak opdracht geven voor een 
overbodige garage als of er geen bankroet is, teken ik met een voortdurend gevoel van plaats 
vervangende schaamte,

Hoogachtend, 

A.Th.van Wissen, Delft.                                   Bijlage , 1 begroting

                                                                 



Betonwand Spoorsingel garage  en voorbereidende werkzaamheden garage tot dec.2014

werkzaamheden aantal prijs per eenheid in euro prijs in euro

uitzetten heipalen 120 stuks 10 1.200

heipalen # 420 mm,  
lang 25 m1 incl. heien.

120 stuks 1000 120.000

betonwanden, 
dik 250 mm, 600m1 
lang, 6 m1 hoog

3.600 m2 135 486.000

naden bij lekkage 
injecteren

1 post 20.000 20.000

subtotaal 627.200

bouwplaatskosten en 
bedrijfsonkosten

20% 125.440 125.440

subtotaal 752.640

winst en risico 5% 37.632 37.632

subtotaal 790.272

btw 21% 165.957 165.957

betontwand compleet totaal 956.229

sonderingen 1 post 10.000 10.000

grond/bodemonderzoek 1 post 20.000 20.000

constructeur ontwerp en adviezen 25.000 25.000

architect voorlopig/def.ontwerp 75.000 75.000

adviseurs ventilatie, geluid, licht 30.000 30.000

kabels en leidingen 
omleggen Spoorsingel

600 m1 400 240.000

subtotaal 400.000

btw 21% 84.000 84.000

voorbereidende 
werkzaamheden 

10.500 m2 totaal 484.000

datum 29 juni 2015 door A.Th.van Wissen Delft



Betonwand Spoorsingel garage  en voorbereidende werkzaamheden garage tot dec.2014
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