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Schriftelijke vragen: Bouwkosten in grondexploitatie Spuikwartier 

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij 

Datum: 18 januari 2021 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

Op 6 november 2020 verscheen het rapport van de Rekenkamer “Leren van een 

bouwproject” (RIS306611). Naar aanleiding hiervan stel ik overeenkomstig art. 30 van het 

Reglement van Orde  de volgende vragen. 

1. Op 6 oktober 2020 heeft het college schriftelijk een reactie gegeven op het 
bestuurlijk rapport Rekenkamer van 16 juli 2020. Is dit juist? Zo nee, waarom niet? 
 

2. Het college stelt, in reactie op Deelconclusie 1 van de Rekenkamer dat de werkelijk 
geraamde kosten in 2014 geen 177,4 mln., maar 193,6 mln. bedroegen, o.a. het 
volgende: 
 

“Het college herkent de kosten die de Rekenkamer noemt (..), maar niet binnen de 
scope van het investeringsproject Amare (..). De genoemde kosten horen volgens het 
college namelijk bij andere projecten binnen de gebiedsontwikkeling.” 
 
Is dit juist? Zo nee, waarom niet? 

 
3. De door de Rekenkamer genoemde kosten bestaan volgens het college o.a. uit de 

volgende elementen: 
 

Kosten voor: 
 
- de aanpassing van de ontsluitingstunnel (‘Spaghetti’) à € 0,7 mln. 
- de aanpassing van de Spuigarage à € 5,3 mln. 
- de aanleg van een fietsenstalling (600 plaatsen) à € 0,7 mln. 
- de bouw van commerciële ruimten in Amare à € 1,7 mln. 

 
Totaal € 8,4 mln. 
 
Is het juist dat deze zaken in 2014 onderdeel waren van de GREX Spuikwartier en 
niet van het investeringskrediet? Zo nee, waarom niet? 
 



4. Is het juist dat ook bij het project Spuiforum sprake was van (vergelijkbare) 
bouwkostenramingen die niet op het investeringsproject drukten, maar op de 
grondexploitatie Spuiforum? Zo nee, waarom niet? 

 
5. Kan het college per onderdeel aangeven wat de geraamde kosten waren voor de 

aanpassing van de ontsluitingstunnel, de Spuigarage, de bouw van een 
fietsenstalling en de bouw van commerciële ruimten in de Grondexploitatie 
Spuiforum (CE-113) d.d. 6 juni 2013? Zo nee, waarom niet? 
 

6. Op 11 juni 2013 stemde het college in met de grondexploitatie Spuiforum. Is het 
juist dat in deze Grondexploitatie Spuiforum uit 2013 gemeld is dat met de 
inbrengwaarde van de theaters geen rekening wordt gehouden en er op een andere 
wijze dekking was opgenomen? Zo nee, waarom niet? 
 

7. Kan het college aangeven welke dekking destijds was gevonden, voor welk bedrag 
en hoe de afwaardering uiteindelijk is geboekt in de programmarekening? Zo nee, 
waarom niet? 

 
 

Peter Bos, 

Haagse Stadspartij 

 


