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Aanleiding/toelichting 
Op het voormalige Koudasfalt terrein aan de Gouderaksedijk 32-34 biedt de gemeente Gouda 
gelegenheid aan de Stichting GOUDasfalt om het terrein te ontwikkelen tot een broedplaats voor 
ondernemerschap, ambacht, creativiteit, recreatie, leisure, horeca, verblijf en/of (tijdelijk) wonen. De 
toegedachte functies dienen het algemeen belang in brede zin en beogen het openbaar gebruik van 
de locatie te versterken. Hiertoe is tussen de Stichting GOUDasfalt en de gemeente respectievelijk 
een samenwerkingsovereenkomst en een huurovereenkomst gesloten. 
 
Op basis van de gemaakte afspraken heeft de Stichting de opgave om voor haar rekening en risico 
een business case en ontwikkelplan te vervaardigen die zien op herontwikkeling van de 
Koudasfaltlocatie en die financieel, planologisch en maatschappelijk uitvoerbaar zijn. Uit de business 
case moet, mede op basis van de (exploitatie-) resultaten van het eerste jaar blijken dat binnen 4 jaar 
na ingebruikneming van de Koudasfaltlocatie door de Stichting ten minste sprake is van een 
exploitatie die sluit op nihil en waaruit ten minste blijkt dat de aan de gemeente te vergoeden kosten 
zijn gedekt. 
 
Eind juni 2017 heeft de Stichting GOUDasfalt de gevraagde business case ingediend bij de gemeente. 
 
Het college besluit op basis van de door GOUDasfalt overgelegde stukken of de 
samenwerkingsovereenkomst en huurovereenkomst worden gecontinueerd. In dit kader is in 
samenspraak met de Stichting GOUDasfalt de heer Docter als externe, onafhankelijke deskundige 
gevraagd de aangeleverde business case te beoordelen. 
 
Op 23 augustus 2017 heeft de heer Docter zijn beoordeling en advies aangeboden aan het college.  
 
Aspecten beoordeling business case 
De business case van GOUDasfalt is beoordeeld op een aantal aspecten.  
 
Programma: in hoeverre voldoen de in de business case opgenomen functies en activiteiten aan de 
doelstellingen van de Stichting en de uitgangspunten van de samenwerkings- en huurovereenkomst.  
In hoeverre is hiermee tevens invulling gegeven aan de doelstelling en randvoorwaarden om optimaal 
in te zetten op burgerparticipatie en de kracht en talenten van burgers en ondernemers maximaal in te 
zetten voor de ontwikkeling van de stad? Is dit concreet te herleiden tot de thans overeengekomen 
samenwerkingsverbanden? Is dit ook aantoonbaar terug te zien in de resultaten van GOUDasfalt als 
geheel? 
 
Financiële kaders/uitgangspunten: is er sprake van een business case die, mede op basis van de 
(exploitatie-) resultaten van het eerste jaar laat zien dat er binnen 4 jaar na ingebruikneming van de 
Koudasfaltlocatie door de Stichting ten minste sprake is van een exploitatie die sluit op nihil en waaruit 
ten minste blijkt dat de aan de gemeente te vergoeden kosten zijn gedekt. 
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Om de business case kwantitatief en kwalitatief te toetsen en beoordelen op toevoeging van waarde 
aan de Goudse en Krimpenerwaardse maatschappij zijn naast de materiële bate ook de immateriële 
(ook wel maatschappelijke) baten van belang. Welke immateriële baten zien we in het business model 
terugkomen als aanvulling op de materiële baten? Is de verhouding materiële / immateriële baten van 
dien aard dat ook op langere termijn de maatschappelijke doelstellingen zijn gewaarborgd en is dat 
meer dan alleen de optelsom van huurpenningen? 
 
Beoordeling business case 
 
1. Programma en burgerparticipatie 
 
Programma 
De ontwikkeling van de Koudasfaltlocatie zoals beoogd door de Stichting en de gemeente Gouda 
voldoet aan de vooraf geformuleerde doelstellingen en vult de gemeentelijke ambities op basis van de 
Stedenbouwkundige visie voor de binnenstad en haar randen en de Gebiedsvisie Hollandsche IJssel 
2020 Gouda met betrekking tot de locatie in. De bedreiging van de ruimtelijke kwaliteit en het 
functioneren van de IJsselzone worden door de voorgenomen ontwikkeling weggenomen.  
 
In de business case zijn vele functies en activiteiten opgenomen, zoals burgerparticipatie, inzet van 
inwoners van de stad, plek voor ontmoeting, ontspanning, sport, cultuur en recreatie, plek voor 
ondernemen en werken, plek voor maatschappelijke initiatieven, groen voor de stad, inspiratie voor 
duurzaam leven en economische meerwaarde voor de stad. In de business case wordt in hoofdstuk 5 
een gedetailleerde toelichting op deze functies en activiteiten gegeven. Deze functies voldoen volgens 
de externe deskundige aan de doelstellingen van de Stichting en de uitgangspunten van de 
samenwerkings- en huurovereenkomst.  
 
Burgerparticipatie 
Naast het bestuur zijn circa 120 vrijwilligers georganiseerd in ploegen om structurele en projectmatige 
werkzaamheden te verrichten. Onder hen zijn circa 40 personen die zich ten minste 1 dagdeel per  
week inzetten voor GOUDasfalt. Om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren heeft het 
bestuur een reeks zogenaamde Stadslabs en inspiratieavonden georganiseerd, waarin met 
omwonenden, bedrijven, volksvertegenwoordigers, bestuurders en andere deskundigen en 
belanghebbenden in gesprek werd gegaan over wat er kan en niet kan, wat zij willen en niet willen op 
het terrein.  
 
Op basis van bovenstaande activiteiten komt de externe deskundige tot de conclusie dat daarmee in 
voldoende mate  invulling is gegeven aan de doelstelling en randvoorwaarden om optimaal in te 
zetten op burgerparticipatie en de kracht en talenten van burgers en ondernemers maximaal in te 
zetten voor de ontwikkeling van de stad. De resultaten hiervan zijn in 2017 nog niet aantoonbaar, 
maar hiermede is wel rekening gehouden in de prognoses 2018-2022. 
 
Conclusie programma en burgerparticipatie 
Het programma voldoet volgens de externe deskundige aan de uitgangspunten van de 
samenwerkings- en huurovereenkomst. Ook is in voldoende mate invulling gegeven aan de 
doelstelling en randvoorwaarden om optimaal in te zetten op burgerparticipatie en de kracht en 
talenten van burgers en ondernemers maximaal in te zetten voor de ontwikkeling van de stad.  
 
2. Cijfermatig en borging maatschappelijke doelstellingen 
 
Cijfermatig 
Het eerste jaar van ingebruikneming is door diverse externe en interne oorzaken verliesgevend  
geweest, mede veroorzaakt door: 
- Aanloopverliezen door onvolledige bezetting van de inmiddels verhuurde ruimten. 
- Ontbrekende nutsvoorzieningen in de beginfase. 
- Lopende RO-procedures. 
- Langdurige onderhandelingen met potentiële contractspartijen. 
 
In de aanloopfase heeft het bestuur van GOUDasfalt veel tijd moeten besteden aan de opstart van het 
project, hetgeen tot een zekere mate van inefficiency heeft geleid. Indien deze oorzaken weg kunnen 
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worden genomen, kan de ontwikkeling van de voorgenomen projecten naar de mening van de externe 
deskundige worden voortgezet. 
 
Uit de beoordeling van de prognoses tot 2020 blijkt dat er de komende jaren sprake kan zijn van een 
bescheiden positief resultaat. 
 
Borging maatschappelijke doelstelling 
De business case vermeldt als maatschappelijke baten: inspiratie voor burgerparticipatie, inzet van 
inwoners voor de stad, plek voor ontmoeting, ontspanning en recreatie, plek voor ondernemen en 
werken, plek voor maatschappelijke initiatieven, groen voor de stad, inspiratie voor duurzaam leven 
Economische meerwaarde (zie hoofdstuk 5 van de business case) Naar de mening van de externe 
deskundige wordt hiermee voldaan aan de voorwaarde dat ook op langere termijn de 
maatschappelijke doelstellingen moeten zijn gewaarborgd. 
 
Conclusie m.b.t. de cijfers van de business case en borging maatschappelijke doelstellingen 
Indien de oorzaken en problemen die in het eerste jaar zijn ondervonden kunnen worden 
weggenomen (RO-procedures die veel tijd vragen en langdurige onderhandelingen door Stichting met 
potentiële contractpartijen), kan naar de mening van de externe deskundige de ontwikkeling van de 
voorgenomen projecten worden voortgezet. Gelet op de activiteiten die de Stichting ontplooit is de 
externe deskundige van oordeel dat ook op langere termijn de maatschappelijke doelstellingen zijn 
gewaarborgd en dat er sprake is van meer dan alleen de optelsom van de huurpenningen. 
 
Eindadvies onafhankelijke externe deskundige 
In zijn eindadvies geeft de externe deskundige aan dat het eerste jaar na ingebruikneming van de 
locatie door bestuur en vrijwilligers veel werk is verzet, maar dat dat tot medio 2017 nog niet heeft 
geleid tot een sluitende exploitatie. Realisatie van een sluitende exploitatie is echter op termijn niet 
onmogelijk, maar dan moeten wel de voorgenomen ontwikkelingen in 2018 worden gerealiseerd. Dat 
hangt met name af van de afloop van de RO-procedures. Een probleem hierbij is de relatief korte 
resterende huurtermijn tot medio 2020. De vraag rijst, of ondernemers en organisaties zich voor zo’n 
korte termijn willen vastleggen. 
 
Op basis van het bovenstaande adviseert de externe deskundige om: 

 De beoordelingstermijn van 1 jaar na ingebruikneming te verlengen met 1 jaar tot 1 augustus 
2018 zodat meer tijd wordt gegund voor de realisatie van de ontwikkelingen. 

 De mogelijkheid van tussentijdse verlenging van het huurcontract te overwegen. Het 
huurcontract loopt van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2020. Verlenging geeft het bestuur 
van de Stichting, de ondernemers, maatschappelijke organisaties en investeerders meer 
zekerheid. 

 Regelmatig overleg te voeren over de voortgang van de business case (art. 5.1 van de 
Samenwerkingsovereenkomst), uitgaande van een kwartaalrapportage op te stellen door de 
Stichting GOUDasfalt (binnen 2 weken na afloop van het kwartaal), waarin ten minste zijn 
opgenomen: 
o Actuele cijfers van resultaten en balanspositie. 
o Voortgang van verhuur en ontwikkeling. 
o Activiteiten verhuur en ontwikkeling komend kwartaal. 

 
Afweging en besluit van het college 
In zijn eindadvies geeft de externe deskundige aan dat de realisatie van een sluitende business case 
niet onmogelijk is. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: de voorgenomen 
ontwikkelingen moeten in ieder geval worden gerealiseerd. Het gaat dan onder meer om verhuur van 
nu nog leegstaande gebouwen op het terrein, het realiseren van nieuwe bebouwing en de verdere 
verhuur t.b.v. evenementen waarover nog onderhandelingen plaatsvinden en waarover dus nog geen 
finale afspraken zijn gemaakt.  
Het realiseren van de voorgenomen ontwikkelingen hangt met name af van de afloop van de RO-
procedures maar ook van de voortvarendheid van de Stichting zelf als het gaat om het onderhandelen 
met en het vastleggen van nieuwe contractspartijen en het tijdig indienen van aanvragen in het kader 
van de genoemde procedures.  
Deze omstandigheden leiden er toe dat de voorliggende business case op dit moment  kwetsbaar is. 
Daarom stelt de externe adviseur voor om GOUDasfalt een jaar langer de tijd te geven voor het 
maken van een meer solide business case. De verloren tijd door de aanloopproblemen in de eerste 
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periode (RO-procedures die veel tijd vragen en langdurige onderhandelingen door Stichting met 
potentiële contractpartijen) zouden daarmee in zekere zin gecompenseerd kunnen worden. 
 
Er is een vergunning verleend voor het tijdelijk (5 jaar) afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve 
van de door GOUDasfalt voorgenomen activiteiten. Dit betekent dat vertraging in de voortgang op het 
RO vlak niet meer of althans minder aan de orde is tenzij voorgenomen activiteiten afwijken van de 
verleende vergunning. Uiteraard blijft voor individuele activiteiten en bouwplannen nog wel een 
afzonderlijke vergunning nodig en zal de stichting GOUDasfalt dit in haar planning mee moeten 
nemen. Parallel hieraan wordt de voorbereiding van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 
voortgezet. 
 
Het college onderschrijft het advies van de externe deskundige en heeft op basis daarvan een aantal 
besluiten genomen.   
 

a. Het college zet de samenwerkings- en huurovereenkomst met GOUDasfalt voort aangezien er 
sprake is van een business case met bijbehorende sluitende exploitatieopzet, welke mede is 
gebaseerd op de resultaten van het eerste jaar. Daarmee wordt naar de mening van het 
college voldaan aan de voorwaarden uit de samenwerkings- en huurovereenkomst m.b.t. de 
business case en is er geen aanleiding om het go / no go moment uit te stellen.  
 

b. Conform het advies van de externe deskundige, met name gelet op de kwetsbaarheid van de 
business case op dit moment, zal het college het komende jaar regelmatig overleg voeren met 
de Stichting GOUDasfalt over de doorontwikkeling van de business case op basis van door de 
Stichting over te leggen kwartaalrapportages. Deze rapportages kunnen voor het college 
aanleiding zijn om nadere afspraken te maken met de Stichting. De gemeenteraad zal worden 
meegenomen in de monitoring van de ontwikkelingen op basis van de door GOUDasfalt over 
te leggen kwartaalrapportages.  
 

c. De tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan is verleend voor 5 jaar, ingaande op 22 
februari 2017 en loopt tot 22 februari 2022. Voorgesteld wordt om de termijnen uit de 
samenwerkings- en huurovereenkomst op deze looptijd aan te passen zodat er meer / langer 
zekerheid is voor de ondernemers die op het terrein willen investeren hetgeen de exploitatie 
door GOUDasfalt ten goede komt  wat leidt tot een betere, meer solide  business case. 

 
De business case van GOUDasfalt en de onafhankelijke externe beoordeling daarvan hebben wij 
vertrouwelijk voor de leden van de gemeenteraad ter inzage gelegd. 


