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De tunnel van honderd miljoen 

 
Achtergrond 
De Poort van Hoorn is voor Hoornse begrippen een omvangrijk plan dat een grote jaarlijkse 
kapitaallast tot gevolg heeft. In financiële zin is het waarschijnlijk de grootste investering die de 
gemeente Hoorn ooit heeft gedaan in de bestaande stad. De Carbasiusweg is daarbij niet het enige 
planonderdeel maar vormt wel de spil van het plan, zonder deze weg (tunnel) zijn een aantal andere 
planonderdelen niet mogelijk of zinloos. In onze waarneming vormen de Carbasiusweg, de 
fietstunnels, het opwaarderen van Het Keern, de tijdelijke parkeergarage en het doortrekken van de 
Maelsonstraat de samenhangende eerste fase van het ontwikkelingstraject Poort van Hoorn. De 
herontwikkeling van het stationsgebied ten zuiden van de spoorlijn en de invulling van het gebied ten 
noorden van de spoorlijn zijn volgende uitvoeringsfases.  
 
De plannen voor de Poort van Hoorn zijn via een structuurplan vastgelegd in het bestemmingsplan 
Pelmolenpad, Dampten/Berkhouterweg, Maelsonstraat en omgeving van november 2013. In dit 
bestemmingsplan worden de ruimtelijke plannen, inclusief de verkeersaspecten, nauwkeurig 
vastgelegd. De financiële aspecten van dat plan zijn echter nooit duidelijk gemaakt aan de inwoners 
van Hoorn, het bestemmingsplan is ter visie gelegd, de financiële onderbouwing was niet aanwezig. 
Navraag leerde ons dat de financiële onderbouwing slechts voor enkele deelaspecten beschikbaar is 
maar dat veel financiële informatie vertrouwelijk is waardoor het voor geïnteresseerde burgers 
onmogelijk is om zich te erin te verdiepen. Wij hebben er begrip voor dat de gemeente niet haar 
kostencalculatie openbaar maakt  voor bouwplannen die later aanbesteed moeten worden. Voor alle 
duidelijkheid: wij hebben geen behoefte aan vertrouwelijke informatie, wij kunnen onze 
nieuwsgierigheid uitstekend bedwingen. Maar ondanks die beperking moet het toch mogelijk zijn om 
duidelijk te maken hoe in grote lijnen de Poort van Hoorn ingrijpt in het huishoudboekje van de 
gemeente Hoorn. Over veel onderwerpen treffen wij in andere gemeentelijke stukken begrotingen aan 
met een detaillering die soms verder gaat dan drie cijfers achter de komma. Het lijkt wel alsof de 
informatievoorziening opdroogt naarmate de financiële omvang toeneemt en de politieke gevoeligheid 
groot is. Waar blijft de zo geroemde bestuurlijke transparantie?  
 
In Nederland is het goed gebruik dat als een gemeente een RO-plan ontwikkelt en vaststelt dat kort 
daarna of gelijktijdig de financiële exploitatie van dat plan wordt ingevuld. Vervolgens worden er 
deelplannen uitgewerkt en wordt er per deelplan zo nodig een krediet beschikbaar gesteld. Bij het 
beschikbaar stellen van het krediet wordt tevens vastgesteld hoe er wordt afgeschreven en voor hoe 
lang, de resultante daarvan is de jaarlijkse kapitaallast.  
 
De wijze waarop de financiering van dit project wordt vorm gegeven baart ons ernstig zorgen en 
voldoet naar onze mening niet aan de comptabiliteitsvoorschriften zoals vastgelegd in de 
Gemeentewet. Op basis van deze voorschriften op het terrein van de financial accounting moeten 
belangstellenden en belanghebbenden zich een verantwoord oordeel kunnen vormen over baten en 
lasten en de financiële positie van een gemeente. Er wordt door het gemeentebestuur 
oncontroleerbaar geschoven met kosten, de investeringen worden niet transparant geboekt en 
afgeschreven en de baten zijn veel minder hard dan bij een dergelijk groot project verwacht mag 
worden. De gehele werkwijze wordt in de raadsvoorstellen omgeven door geheimhouding, slechts een 
enkel bedrag is openbaar gemaakt. 
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Het college lijkt geen grip te hebben op haar eigen begrippenkader. Aanvankelijk was er sprake van 
een tunnel onder het spoor, daarna sprak het college over het tracé Carbasiusweg en onlangs maakte 
de gemeentelijke voorlichtster duidelijk dat er eigenlijk geen sprake is van een tunnel maar van een 
onderdoorgang of van een viaduct. Een vergelijkbare taalontwikkeling maken wij nu ook mee op Het 
Keern. Waar eerst sprake was van twee fietstunnels en het opwaarderen van Het Keern gaan wij 
straks heerlijk “genieten” van een fietsboulevard.  
 
Het raadsvoorstel van 21 januari 2014 (zaaknummer 1024503) 
Op pagina 1 stelt het college voor het in december 2012 beschikbaar gestelde krediet te verhogen 
met een blanco cheque, nergens staat immers hoe groot dit extra krediet moet zijn. Onder public 
governance wordt over het algemeen geheel iets anders verstaan..  
 
Ook het 4e gevraagde besluit kan niet onvermeld blijven: “Vast te stellen dat het college informatie heeft 
verstrekt over de mogelijkheden van cofinanciering, de bezuinigingsmogelijkheden, alle pm-posten en de 
mogelijkheden van social return (SROI) en daarmee voldaan heeft aan de voorwaarde, verbonden aan het besluit 
van 11 december 2012.” Het betreft een zeer opmerkelijke formulering die voorbij gaat aan de 
werkelijkheid, de bezuinigingsmogelijkheden zijn immers niet in het raadsvoorstel belicht en niet alle 
PM-posten zijn uitgewerkt, ze zijn niet eens allemaal genoemd en een totaal overzicht ontbreekt.  Het 
college lijkt voor wat betreft de informatievoorziening en de volledigheid “nattigheid” te voelen en dekt 
zich bij voorbaat in. 
 
In paragraaf 2 (Beoogd maatschappelijk resultaat) van het voorliggend raadsvoorstel staat: “Het 
beoogde maatschappelijk resultaat is een goed bereikbare binnenstad, veilige en duurzame 
verkeersinfrastructuur. Een infrastructuur die ook bijdraagt aan een verdere economische en ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied  Poort van Hoorn.” Naar onze mening is dit erg overdreven geformuleerd. 
Volgens ons wordt de bereikbaarheid niet beter, de binnenstad kan nl niet meer verkeer aan. In deze 
paragraaf staat ook dat door dit voorstel de verblijfskwaliteit van het stationsgebied wordt verhoogd en 
het stationsgebied als openbaar vervoersknooppunt wordt versterkt. Geen van de voorliggende 
voorstellen heeft echter direct betrekking op dat stationsgebied, er gebeurt in het stationsgebied 
helemaal niets.  
 
Over het algemeen heeft de overheid grote moeite om de risico’s van grote investeringsprojecten 
goed in te schatten, de gemeente Hoorn is daarop geen uitzondering. Het wekt dan ook verbazing dat 
in paragraaf 4 (Argumenten) bezuinigingsvoorstellen worden ingeboekt voor minimaal € 1 miljoen 
terwijl er nog geen aanbesteding heeft plaats gevonden. Waarom is in december 2012 niet meteen 
een lager krediet gevraagd? Was het voorstel toen toch niet rijp? Bij veel grote projecten zijn de 
politieke ambities groter dan de beschikbare financiën. Vervolgens wordt de ruimte uit de begroting 
geperst en wordt er gevlucht in zogenaamde “slimme” financieringsconstructies. Bij afrekening blijkt 
dat de verantwoordelijke bestuurders niet meer in functie zijn, de samenleving achterlatend met een 
torenhoge last. Het lijkt alsof ons college niet heeft geleerd van deze treurige praktijken. Wat gaat de 
provincie overigens doen als die onderdoorgangen nu reeds behoorlijk goedkoper worden? Daalt dan 
ook de bijdrage van de provincie? Een solide begrotingsmoraal lijkt te worden opgeofferd aan de 
verkiezingscampagnes van de coalitiepartijen. In ons kostenoverzicht blijven wij vasthouden aan de 
begrotingsbedragen van december 2012. 
 
In paragraaf 5 (Maatschappelijk draagvlak) hebben wij kunnen lezen dat er drie polls zijn 
georganiseerd. De uitslagen daarvan laten zien dat voor- en tegenstanders elkaar redelijk in 
evenwicht houden. Wij zijn heel erg benieuwd naar deze polls, wie heeft ze georganiseerd en waarom 
heeft de gemeente de resultaten niet openbaar gemaakt?  
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In paragraaf 8 wordt beschreven wat zoal de risico’s zijn en dat zijn er nogal wat, na het verlagen van 
de begrotingen voor de tunnels wordt alhier duidelijk gemaakt dat overschrijding van de kredieten niet 
wordt uitgesloten. Een projectplan en een projectopdracht komt hopelijk deze zomer, desondanks 
gaat het uitgeven van grote sommen overheidsgeld gewoon door.  
 
Doel van onze notitie 
Deze notitie heeft tot doel om de kosten in kaart te brengen van de investeringen die direct en indirect 
verbonden zijn met de tunnel. Helaas is het college tot nu toe niet in staat gebleken om de inwoners te 
informeren over de werkelijke financiële consequenties van de voorgenomen investeringen. De 
beschikbare informatie is gefragmenteerd en niet overzichtelijk, de indruk wordt gewekt dat dit een 
bewuste strategie is. Die strategie is mogelijk omdat slechts enkele planonderdelen reeds in een 
vergevorderde voorbereidingsfase zitten en omdat veel financiële gegevens geheim zijn. Het college 
doet voorkomen alsof het gaat om een investering van slechts € 32 miljoen, de werkelijkheid is dat 
binnen een paar jaar netto circa € 56 miljoen is/wordt uitgegeven. Het college communiceert alleen de 
jaarlijkse kosten ad € 1,7 miljoen. Vermeerderd met de kosten voor de fietstunnels, het opwaarderen 
van Het Keern, de tijdelijke parkeergarage en het doortrekken van de Maelsonstraat wordt de 
komende 60 jaar, inclusief de kosten voor beheer en onderhoud, meer dan € 114 miljoen uitgegeven.  
 
Het grootste deel van de kosten voor de infrastructuur worden betaald uit de begroting van de 
gemeente Hoorn aangevuld met een subsidie van de provincie. Dat het college en de meerderheid 
van de gemeenteraad daarbij onderscheid maken tussen uitgaven die gedekt worden uit de 
zogenaamde Algemene middelen en uitgaven die betaald worden uit de reserve Parkeren en 
infrastructuur is slechts voor de boekhouding van belang, het gaat hier om gelden uit de 
gemeentekas. Als de kosten voor de tunnel niet worden gemaakt dan kan het gemeentebestuur ook 
besluiten om bijvoorbeeld de onroerende zaak belasting per huishouden met 25% te verlagen (€ 65,- 
per jaar, 60 jaar lang) of de parkeertarieven te halveren.  
 
Planmatig is bekend wat de voornemens zijn van de gemeenteraad. In bijlage 1 van De nota van 
zienswijzen en wijzigingen, behorend bij het Ontwerp bestemmingsplan Pelmolenpad, 
Dampten/Berkhouterweg, Maelsonstraat en omgeving van november 2013 wordt de planning voor de 
komende jaren overzichtelijk gepresenteerd: “In meerdere zienswijzen worden vraagtekens geplaatst bij de 
realiseerbaarheid van de ontwikkelingen en infrastructurele ingrepen waarin dit bestemmingsplan voorziet binnen 
de planperiode van 10 jaar. Voor zover dat het geval is, wordt verwezen naar onderstaande planning.” 
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Wijze van berekenen 
Op het Internet hebben wij gezocht naar adequate informatie over de wijze waarop gemeenten 
afschrijven en financieren en troffen daar aan de “Nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid 2007 
Hoorn”, een recentere versie werd niet gevonden. Belangrijk is om te constateren dat nieuwe activa in 
principe lineair worden afgeschreven, de annuïtaire afschrijvingsmethode wordt alleen bij uitzondering 
toegepast en de reden daartoe moet in de besluitvorming worden aangegeven. In de 
gemeentebegroting 2014 staat dat de gemeente tot en met 2013 rekende met een rekenrente 
(leenrentepercentage) van 3,5% en dat dit percentage voor 2014 verlaagd is naar 3%. Er is overigens 
niemand die de gemeente Hoorn voor 60 jaar 32 miljoen leent tegen 3% rente, het benodigde geld 
wordt daarom telkens voor een veel kortere tijd aangetrokken. In de eerder genoemde Nota 
Investerings- en Afschrijvingsbeleid 2007 is bepaald dat indien het rentepercentage voor een 
kapitaalwerk is vastgesteld, dit percentage voor de gehele looptijd niet meer zal worden gewijzigd. De 
rente staat nu op een historisch dieptepunt, deze gaat ongetwijfeld een keer stijgen en als deze gaat 
stijgen zal dat betekenen dat de algemene dienst of de kapitaalprojecten die dan gaan starten zullen 
moeten opdraaien voor de extra rente voor de tunnel. Wie dan leeft wie dan heerst en zorgt.  
 
Voor de autotunnel en de aangrenzende infrastructuur is in december 2012 een krediet beschikbaar 
gesteld. In het raadsvoorstel Kredietaanvraag Carbasiusweg (registratienummer 12.42111) worden de 
investering en de kapitaallast als volgt beschreven: “De totale kosten hiervan worden geraamd op 32 
miljoen. Dit bedrag verhoogd met de voorbereidingskosten van € 483.500, leidt tot een jaarlijkse kapitaallast van 
€ 1,7 miljoen. Daarnaast is er sprake van beheerslasten. Deze lasten moeten nog nader worden ingevuld en 
komen ten laste van het begrotingsresultaat.” De uitdrukking “jaarlijkse kapitaallast” deed vermoeden dat 
het hier ging om een investering waarbij jaarlijks de lasten gedurende de afschrijvingstermijn van 60 
jaar gelijk zouden blijven. Daaruit was geconcludeerd dat deze investering in 60 jaar annuïtair zou 
worden afgeschreven, bij “een jaarlijkse kapitaallast van € 1,7 miljoen” bedraagt de som der kapitaallasten 
60 x € 1,7 miljoen = € 102 miljoen. Op 14 januari jl. heeft wethouder Louwman in de Algemene 
Raadscommissie een onduidelijke toezegging gedaan over het opstellen van een notitie aangaande 
de financiering van de tunnel die mogelijk in februari zal worden gepresenteerd. Volgens Louwman 
wordt niet de gehele tunnelinvestering in 60 jaar afgeschreven, er wordt onderscheid gemaakt tussen 
de feitelijke tunnel (60 jaar), het asfalt en de benodigde wegen (30 jaar) en de technische installaties 
(15 jaar). Tevens heeft Louwman duidelijk gemaakt dat alleen in het eerste jaar na realisatie van de 
tunnel sprake is van een kapitaallast ad € 1,7 miljoen en dat in de volgende jaren deze last langzaam 
gaat afnemen. Daarmee gaf hij feitelijk aan dat de investering niet annuïtair maar lineair wordt 
afgeschreven (conform “Nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid”). In het voorliggende raadsvoorstel 
wordt dat bevestigd: “Kredieten worden (lineair) afgeschreven...” . 
 
De verkiezingen zijn in aantocht, de realiteit en de bestuurlijke transparantie heeft daar ernstig onder 
te lijden en dat geldt vooral voor de wijze waarop de kapitaallasten worden berekend. Door in de 
eerste vijf jaar, ingaande 2012, jaarlijks € 1,7 miljoen te onttrekken aan de reserve Parkeren en 
infrastructuur worden de investeringen verlaagd. Pas na vijf (?) jaar worden de regels uit de Nota 
Investerings- en Afschrijvingsbeleid van toepassing. De renteomslag wordt daarmee voor vijf jaar 
omzeild en de aanvang van de afschrijvingstermijn opgeschoven, feitelijk wordt het beton daarmee 
niet in 60 jaar maar in 65 jaar afgeschreven. Het benodigde kapitaal moet wel in de markt worden 
aangetrokken en daarover moet rente betaald worden waaraan de tunnel de eerste jaren niet mee 
betaalt. Andere gemeentelijke activiteiten worden aldus allemaal naar rato belast om de exploitatie 
van de tunnel op te leuken. Goed rentmeesterschap komt daarmee naar onze opvatting ernstig in 
verdrukking, je moet dat niet willen als overheid, het gaat hier immers om een zeer grote investering. 
In onze berekening blijven wij de normale rekenmethode volgen.  
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Heel veel geheim 
Bij enkele raadsleden hebben wij  navraag gedaan over de opbouw van het alternatieve plan en de 
berekening van de kapitaallasten. Tot onze verbazing waren slechts een paar grote getallen 
openbaar, alle onderliggende stukken zijn geheim. Behalve hetgeen wij zelf reeds hadden kunnen 
vinden in de openbare stukken konden en wilden zij ons niet veel financiële informatie verstrekken 
vanwege de vertrouwelijkheid van veel van die gegevens. Soms was dit zelfs van toepassing op 
kennis waarvan naderhand bleek dat die door de gemeente gepubliceerd waren in openbare 
raadsvoorstellen en de gemeentebegroting. Vanwege “Van Rey” zit de schrik er goed in, des te meer 
een reden om meer aandacht te besteden aan een tijdige en correcte informatievoorziening.  
 
Salami tactiek 
De uitgaven die direct en indirect in samenhang met de tunnel noodzakelijk zijn, worden door het 
college via de salami tactiek uitgewerkt, waardoor slechts na afloop de totale kosten kunnen worden 
overzien. Een goed integraal overzicht van de kosten wordt door de gemeente naar buiten toe niet 
gecommuniceerd. Hoewel raadsleden toegang hebben gehad tot de geheime stukken hebben ook zij 
volgens eigen zeggen geen compleet beeld. Het is een goed gebruik om alle kosten die voor een 
groot kapitaalwerk worden gemaakt bij elkaar te vegen en te activeren. Gemeentes gaan daar soms 
creatief mee om door allerlei kosten op een andere wijze af te dekken omdat dat bestuurlijk beter 
uitkomt. Daarbij worden sommige kosten direct ten laste van de gemeentelijke exploitatierekening 
gebracht of ten laste van reserves die niet voor het beoogde kapitaalwerk bedoeld zijn. Ook bij de 
Poort van Hoorn, c.q. de tunnel, lijkt dat boekhoudgedrag aan de orde. In het tot nu toe 
gepresenteerde investeringsoverzicht rondom de tunnel lijken tot heden alleen de directe kosten 
opgenomen die ten behoeve van de uitvoering van het raadsbesluit worden gemaakt v.w.b.t de tunnel 
en de aanpassing van de daarbij behorende wegen.  
 
Oproep voor commentaar 
Door het Burgercomité HoornTunnelNee is getracht een beeld te krijgen van de omvang van de 
investeringen die samenhangen met de tunnel, het overzicht is ongetwijfeld niet volledig. Het overzicht 
is opgebouwd uit gegevens afkomstig uit raadsvoorstellen, gemeentebegrotingen, het 
bestemmingsplan en andere publicaties. Bij sommige kostenposten hebben wij, bij gebrek aan beter, 
zelf een raming opgevoerd als stelpost. Bij enkele andere posten waren alleen de totaalbedragen 
beschikbaar, voor de berekening was het soms nodig om die posten op te delen. Omdat de 
onderbouwing van de diverse investeringen niet openbaar zijn is het bijvoorbeeld onduidelijk of 
eerdere gedane investeringen meegeteld zijn. Het kan zijn dat er daardoor een enkele dubbeltelling 
voorkomt. De invloed van die bedragen op het totaal is overigens niet groot. Per saldo is dit financiële 
overzicht op meerdere punten voor verbetering vatbaar. Wij van HoornTunnelNee roepen iedereen op 
deze notitie van commentaar te voorzien zodat wij daarna een nog beter inzicht kunnen verschaffen in 
de werkelijke kosten.   
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De harde cijfers 

 Investeringsoverzicht De Tunnel van Honderd miljoen
Afschrijvings-
termijn in jr Investering

Som der 
kapitaallasten

1 Carbasiusweg 60/30/15 32.000.000 61.540.000
2 Voorbereidingskosten Carabasiusweg 1 483.500 483.500
3 Voorbereidingskosten verplaatsing Leekerweide 1 318.000 318.000
4 Vervangende nieuwbouw Leekerweide 30 2.650.000 3.882.250
5 Fietstunnels en opwaarderen Keern 60/30 5.775.000 13.879.250
6 Tijdelijke Parkeergarage 10 2.600.000 3.100.500
7 Aankoop grond + bodemsanering P+R 30 1.000.000 1.465.000
8 Schadeloosstelling bedrijven en planschade 30 4.000.000 5.860.000
9 Geluidwerende voorzieningen en archeologie 30 250.000 366.250
10 Doortrekken Maelsonstraat + verplaatsen busstation 30 5.000.000 7.325.000
11 Onvoorzien 30 1.000.000 1.465.000
12 Verwervingskosten en sloopkosten diverse panden 30 1.500.000 2.313.750
13 Externe stedenbouwers en verkeersdeskundigen 1 P.M. P.M.
14 Niet gekapitaliseerde ambtelijke uren 1 P.M. P.M.

Totaal Investering € 56.576.500
Totaal Kapitaallasten € 101.998.500

15 Onderhoud en beheer per jaar € 200.000
15 Onderhoud en beheer 60 jaar € 12.000.000

De tunnel van € 100 miljoen € 113.998.500
 
 
Toelichting 
1. Carbasiusweg 

Volgens het raadsvoorstel van 21 januari 2014 is de kans reëel dat het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu in het kader van het  Landelijk Verbeterprogramma Overwegen € 6 miljoen 
gaat bijdragen in de ondertunneling. Het ministerie heeft het doel van dit Verbeterprogramma als 
volgt omschreven: Verbetering van veilige en vlotte doorstroming van weg- en treinverkeer op 
overwegen met slimme kosteneffectieve maatregelen, zodat het aantal incidenten, of de kans 
daarop vermindert. Of de Hoornse oplossing gezien kan worden als een slimme kosteneffectieve 
maatregel, laat zich raden. Centraal staan kosteneffectieve, slimme en waar mogelijk innovatieve 
maatregelen zoals kortere dichtligtijden en gedragsbeïnvloeding van weggebruikers. De 
Nieuwsbrief Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) van 1, november 2013 kopt zelfs 
met 'Laat de tunnelvisie los'. Verder staat in de regeling dat projecten die in zodanig vergevorderd 
stadium zijn dat er geen afwegingen of keuzes meer gemaakt worden, buiten de scope van de 
doelstellingen van het Verbeterprogramma vallen. Na de vernieuwde besluitvorming op het 
raadsvoorstel van 21 januari jl. is dat met de Carbasius-tunnel het geval. Bij bestudering van de 
regeling kan niet anders geconcludeerd worden dat het college veel te voorbarig is. Het is niet 
reëel om te veronderstellen dat de overweg op Het Keern landelijk behoort tot de overwegen met 
hoogste prioriteit die in 2014 beschikt gaan worden. Deze “vogel in de lucht” hebben wij om die 
reden als P.M. meegenomen in onze calculatie. 
 

http://www.hoorntunnelnee.nl/
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In het raadsvoorstel van 21 januari 2014 lezen wij: “Daarnaast is er een provinciale bijdrage toegezegd 
en is er zicht op een rijksbijdrage. Deze bijdragen maken het mogelijk de infrastructurele ingrepen te 
realiseren waarin de structuurvisie De Poort van Hoorn voorziet. Als deze bijdragen wegvallen zal vrijwel 
geen van de ontwikkelingen waarin de structuurvisie voorziet nog van de grond komen.” Het college stelt 
daarmee de uitvoering van de tunnel volledig afhankelijk van het verkrijgen van de aangevraagde 
bijdrage uit Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Is het dan niet raadzaam om de resultaten 
van de aanvraagprocedures eerst af te wachten? 
 
In het raadsvoorstel Kredietaanvraag Carbasiusweg van december 2012 is de investering 
geraamd op € 32 miljoen en de “jaarlijkse” kapitaallast op € 1,7 miljoen. Aangezien de 
onderliggende begrotingsposten geheim zijn is er een inschatting gemaakt van de kosten voor het 
asfalt en de benodigde wegen (20% van de totale investering) en de technische installaties (10%). 
Volgens de toegepaste verdeling bedraagt de kapitaalrente in het eerste jaar € 1.840.000,-. De 
effecten van een wat hoger of lager percentage zijn overigens niet zeer groot. Bij een lineaire 
afschrijving en een rekenrente ad 3,5% bedragen de kapitaalslasten voor de komende 60 jaar 
tezamen € 61.540.000,-, daarbij is rekening gehouden met verschillende afschrijvingstermijnen 
(60, 30 en 15 jaar).  
 

2. Voorbereidingskosten raadsbesluit Carbasiusweg 
In het raadsvoorstel Kredietaanvraag Carbasiusweg van december 2012 worden de 
voorbereidingskosten geraamd op € 483.500. Deze voorbereidingskosten worden direct ten laste 
gebracht van de reserve Parkeren en infrastructuur. 
 

3. Voorbereidingskosten verplaatsing Leekerweide 
Op het tracé van de Carbasiusweg ligt De Makerij van de stichting Leekerweide (Dampten 16). 
Om de aanleg van de nieuw weg mogelijk te maken moet dit pand gesloopt worden. Voor de 
vervangende nieuwbouw van Leekerweide is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In 
het raadsvoorstel (Corsa 11.05350) is dit als volgt beschreven: “Ten aanzien van de vervangende 
nieuwbouw van de stichting Leekerweide gaat het om honoraria van architect, constructeur en 
kostendeskundige, de kosten van een bodem- en funderingsonderzoek en de bouwleges. De projectopdracht 
heeft, gegeven de financiële informatie die erin staat, het predikaat “vertrouwelijk”. Bij raadsbesluit Budget 
en kredietvoorstel Carbasiusweg (Corsa reg.nr. 12.43245) zijn de voorbereidingskosten ad € 318.000, 
direct ten laste gebracht van de reserve Parkeren en infrastructuur. 
 

4. Vervangende nieuwbouw Leekerweide 
De geraamde kosten voor de vervangende nieuwbouw zijn geheim, de voorbereidingskosten ad  
€ 318.000,- zijn evenwel een indicatie. Geschat wordt dat voorbereidingskosten overeenkomen 
met 10% a 15% van de vervangende nieuwbouw, deze investering kan daarmee geraamd worden 
op € 2.650.000,-. Bij een lineaire afschrijving over 30 jaar en een rekenrente ad 3% bedragen de 
kapitaalslasten voor de komende 30 jaar tezamen € 3.882.250,-.  
 

5. Fietstunnels en opwaarderen Keern 
De besluitvorming aangaande de fietstunnels en de opwaardering van het Keern is nog niet 
helemaal afgerond. In het Raadsvoorstel van december 2012 (Corsa reg nr. 12.43245) staat over 
de fietstunnels het volgende: “De kosten van de opwaardering van het Keern met doorgangen onder  de 
Provincialeweg en het spoor zijn op basis van verkeerskundige ontwerpen eind 2011 geraamd op € 13 
miljoen. De verkeerkundige ontwerpen zijn uitgewerkt in schetsontwerpen. Om een beter beeld te krijgen van 
de kosten dient het schetsontwerp te worden uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Het college staat voor de 
keuze om ook hier al dan niet een opdracht voor te verstrekken. Dat heeft alleen zin indien meer duidelijkheid 
is over de realiseringskans van de Carbasiusweg. Gesprekken met potentiële co-financiers hebben duidelijk 
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gemaakt dat het voor dit onderdeel mogelijk is in aanmerking te komen voor financiële bijdragen.” De 
provincie NH heeft nadien een subsidie in het vooruitzicht gesteld onder de voorwaarde dat Hoorn 
vóór 1 juli 2014 een definitief besluit neemt.  
Een kostenraming uit 2011 gaat uit van een investering ad € 13.000.000,-. De provinciale subsidie 
staat ingeboekt voor € 5.100.000,-. Het is mooi om in het voorliggende raadsvoorstel te kunnen 
lezen dat Prorail opdraait voor opruimen van hun eigen spullen. Maar om zo juichend te doen over 
het weghalen van een aantal betonplaten en twee sets spoorbomen alsmede het plaatsen van 
een hek met een beetje beplanting is overdreven. Dat geldt ook voor de geraamde kosten ad 
enkele tonnen. Resteert ten laste van de gemeentebegroting € 7.700.000,-. Net als bij de 
Carbasiusweg zullen hier waarschijnlijk verschillende afschrijvingstermijnen gehanteerd worden. 
Verondersteld wordt dat 75% van de kosten betrekking heeft op de tunnels (60 jaar) en 25% op 
het opwaarderen van Het Keern (30 jaar). Bij een lineaire afschrijving en een rekenrente ad 3% 
bedragen de kapitaalslasten voor de komende 60 jaar tezamen € .13.879.250,-, daarbij is 
rekening gehouden met de verschillende afschrijvingstermijnen.  
 

6. Tijdelijke parkeergarage 
Tegelijk met de autotunnel is besloten dat er voor een periode van 10 jaar een parkeergarage 
achter het station wordt geplaats (gedeeltelijk op grond van de NS). In het Raadsbesluit (Corsa 
reg nr. 12.43245) is over deze tijdelijke parkeergarage het volgende besloten: “… dat er een tijdelijke 
parkeergarage op het transferium wordt gerealiseerd vóór de opening van de Carbasiustunnel.” en “De 
realiseringskosten en beheerslasten leveren een tekort op. De omvang hiervan bedraagt netto contant € 2,6 
miljoen.” De werkelijk investering ligt aanmerkelijk hoger, deze is echter geheim. Bij een lineaire 
afschrijving en een rekenrente ad 3% bedragen de kapitaalslasten voor de eerste 10 jaar tezamen 
€ 3.100.500,-.  
 

7. Aankoop grond + bodemsanering P+R 
De tijdelijke parkeergarage wordt gedeeltelijk gebouwd op de grond van de NS, de grond is 
verontreinigd. Aanschaf van de grond plus de kosten van bodemsanering worden voorzichtig 
geraamd op € 1.000.000,- (stelpost). Bij een lineaire afschrijving en een rekenrente ad 3% 
bedragen de kapitaalslasten voor de komende 30 jaar tezamen € .1.465.000,-. 
 

8. Schadeloosstelling bedrijven en planschade 
Rondom het Keern zijn enkele bedrijven gevestigd die vanwege de tunnels en het afsluiten van de 
spoorwegovergang en Het Keern direct of indirect gecompenseerd moeten worden, zoals het BP-
tankstation, de Ford-garage, Heddes en Egelbanden. Mogelijk dat ook bedrijven aan de 
Maelsonstraat en van Dedemstraat (AH) aanspraak gaan maken op compensatie als er geen 
goed alternatief komt voor Het Keern. De kosten worden geraamd op € 4.000.000,- (stelpost). Bij 
een lineaire afschrijving over 30 jaar en een rekenrente ad 3% bedragen de kapitaalslasten voor 
de komende 30 jaar tezamen € .5.860.000,-. 
 

9. Geluidswerende voorzieningen en archeologisch onderzoek  
Met betrekking tot de noodzakelijke geluidswerende voorzieningen staat in het raadsvoorstel van 
21 januari jl het volgende: “Tot slot biedt het Programma ISV 3 mogelijkheden om de kosten te dekken 
van geluidwerende voorzieningen aan woningen langs De Weel en Lambert Meliszweg. Het gaat daarbij een 
bedrag van afgerond € 2,5 ton.” Deze formulering doet vermoeden dat het nog allerminst zeker is dat 
een dergelijke aanvraag ook zal worden gehonoreerd. Het is overigens wel erg cynisch om eerst 
door middel van het aanleggen van de Carbasiusweg de leefbaarheid van het omliggende 
woongebied aan te tasten om vervolgens de daardoor noodzakelijke geluidswerende 
voorzieningen te zien als stedelijke vernieuwing.  
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Onder aftrek van de ISV-3 bijdrage worden de kosten voor de geluidswerende voorziening en 
verplicht archeologisch onderzoek geraamd op € 250.000,- (stelpost). Bij een lineaire afschrijving 
over 30 jaar en een rekenrente ad 3% bedragen de kapitaalslasten voor de komende 30 jaar 
tezamen € 366.250,-. 
 

10. Doortrekken Maelsonstraat en verplaatsen busstation 
Zodra de Carbasiusweg en de fietstunnels zijn aangelegd wordt het Keern vrijgemaakt voor 
doorgaand autoverkeer. Op dat moment staat er op het P+R terrein ter uitbreiding van het aantal 
parkeerplaatsen een tijdelijke parkeergarage. Vanwege het wegvallen van het Keern wordt het 
P+R terrein slechter bereikbaar voor het verkeer dat tot dan toe gebruik maakte van het Keern. 
Het doortrekken van de Maelsonstraat t.b.v. een nieuwe aansluiting van het P+R op de 
Provinciale Weg is dan ook onafwendbaar al was het maar om problemen met AH te voorkomen. 
In het raadsvoorstel van 21 januari jl. staat dat als volgt omschreven: “Na het zomerreces kan de 
raad voorstellen tegemoet zien over zowel de ontsluiting Maelsonstraat als de tijdelijke parkeergarage.”  
 
In het alternatieve plan van PvdA, GroenLinks, SP, HB, HSP en fractie Assendelft zijn de kosten 
voor het doortrekken van de Maelsonstraat, het verplaatsen van busstation en het bouwen van 
een definitieve parkeergarage geraamd op € 20 miljoen. De opbouw van dit bedrag is geheim, 
zelfs voor de NSA. Het internet leert dat een definitieve parkeergarage (866 auto’s) een 
investering vraagt van minimaal € 25 miljoen (circa € 25.000,- a € 30.000,- per plaats) en dat 
slechts een deel van die investering op deze locatie terugverdiend kan worden. Op basis daarvan 
wordt in dit overzicht aangenomen dat circa € 15.000.000,- betrekking heeft op de parkeergarage 
en € 5.000.000 op het verplaatsen van het busstation en het doortrekken van de Maelsonstraat. 
Bij een lineaire afschrijving over 30 jaar en een rekenrente ad 3% bedragen de kapitaalslasten 
voor het doortrekken van de Maelsonstraat en het verplaatsen van busstation voor de komende 
30 jaar tezamen € 7.325.000,-. 
 

11. Onvoorzien 
De post onvoorzien wordt voorzichtig geraamd op € 1.000.000,- (stelpost). Bij een lineaire 
afschrijving over 30 jaar en een rekenrente ad 3% bedragen de kapitaalslasten voor de komende 
30 jaar tezamen € .1.465.000,-. 
 

12. Verwervings- en sloopkosten diverse panden 
Enkele panden zijn aangekocht en soms reeds gesloopt om de nieuwe infrastructuur binnen de 
Poort van Hoorn te kunnen uitvoeren.  
• De Gymzaal aan de Melkweg is t.b.v. het tracé van de Carbasiusweg in 2013 gesloopt. Om 

deze capaciteit te compenseren is in 2011 door de gemeente € 400.000,- beschikbaar gesteld 
om de sporthal Lingeweg in de Kersenboogerd uit te breiden. 

• Het verenigingsgebouw van de Postduivenvereniging Coenstad aan het Pelmolenpad is ten 
behoeve van het tracé Carbasiusweg in 2011 aangeschaft en in 2013 gesloopt. 

• Keern 38 aangekocht en in 2012 gesloopt. De ruimte is nodig om de aansluiting met 
fietstunnels te maken en/of de nieuwe afslag te faciliteren. De sloopkosten van Keern 38 
bedroegen in 2012 € 45.000,-, € 13.000,- meer dan begroot, gekscherend de eerste 
kostenoverschrijding van de Poort van Hoorn genoemd. 

• Maelsonstraat 22 (Maelsonstaete) is verworven om het doortrekken van de Maelsonstraat 
mogelijk te maken. Het pand moet nog gesloopt worden. 
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Het is niet duidelijk of er nog meer onroerend goed voor de aanleg van de tunnels moet worden 
verworven. De totale investering wordt geraamd op € 1.500.000,-. Bij een lineaire afschrijving over 
30 jaar en een rekenrente ad 3% bedragen de kapitaalslasten voor de komende 30 jaar tezamen 
€ 2.313.750,-. 
 

13. Externe stedenbouwers en verkeersdeskundigen 
Onduidelijk is of alle kosten die besteed zijn/worden aan het inhuren van de Stedenbouwkundige 
bureaus en verkeersdeskundigen meegenomen worden/zijn in de voorbereidingskosten die 
verband houden met de plandelen van de Poort van Hoorn. De omvang hiervan is onbekend. 
 

14. Niet gekapitaliseerde ambtelijke uren 
Onduidelijk is of alle ambtelijke uren die besteed zijn/worden aan de Poort van Hoorn en de 
Carabasiusweg meegenomen worden/zijn in de voorbereidingskosten die verband houden met de 
plandelen van de Poort van Hoorn. De omvang hiervan is onbekend. 
 

15. Onderhoud- en Beheerskosten 
In het raadsvoorstel Kredietaanvraag Carbasiusweg uit 2012 wordt gesteld dat pm-posten zoals 
de beheerskosten nog moeten worden uitgewerkt. “Deze lasten moeten nog nader worden ingevuld en 
komen ten laste van het begrotingsresultaat.” Inclusief groot onderhoud na 30 jaar worden jaarlijks de 
onderhoud- en beheerkosten geraamd op € 200.000,- per jaar (stelpost). In een periode van 60 
jaar wordt aldus € 12 miljoen uitgegeven.  
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