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Een man
die wel wat
mocht kosten
Topinkomen Voor de aanleg van de ringweg rond de
stad Groningen werd een bestuurlijk zwaargewicht
gevonden. Zijn onkosten werden creatief geboekt.

Door onze redacteuren
Merijn Rengers en Derk Stokmans

H
et was begin 2010 toen
ingenieur Jos Hillen, op
dat moment interim-di-
recteur van Groningen
Airport in Eelde, in beeld
kwam voor een ongekend

lucratieve klus. Bestuurders van de noor-
delijke provincie waren onder de indruk
van zijn daadkracht als partner van ad-
viesbureau Twynstra Gudde.

Waar andere inhuurkrachten vastlie-
pen op de ingewikkelde bestuurscultuur
en het wantrouwen tussen inwoners van
de stad Groningen (‘Stadjers’) en de rest
van de provincie, walste Hillen lekker
door. Na jaren van vruchteloos praten
met omwonenden was hij hard op weg
om de verlengde startbaan erdoor te krij-
gen, een langgekoesterde wens van de
l u c ht v a a r t l o b by.

Nu had Groningen een bouwproject
binnengehaald dat het gesteggel over die
700 meter extra asfalt deed verbleken.
Op de valreep van 2009 had de toenmali-
ge minister van Infrastructuur en Milieu,
Camiel Eurlings, toestemming gegeven
voor wat inmiddels „het grootste infra-
structurele project ooit in de geschiede-
nis van het Noorden” heet: de ingrijpende
vernieuwing van de ringweg Groningen.

Het was een cadeautje voor het Noor-
den, ingegeven door Haags schuldgevoel
en hoop dat extra bouwactiviteit de eco-
nomische crisis zou bezweren. Zonder ur-
gente aanleiding was er opeens zo’n 700
miljoen euro beschikbaar. Dit geld kwam
uit het wegenbudget van Rijkswaterstaat,

maar vooral uit het compensatiefonds
Zuiderzeegelden: een pot waarmee Gro-
ningen in 2007 was afgekocht toen de ho-
gesnelheidstrein tussen het Noorden en
de Randstad werd afgeblazen.

De zoektocht naar een sterke man die
de plannen voor de ringweg langs omwo-
nenden, scholen en bedrijven kon lood-
sen duurde niet lang. Als er iemand de lo-
kale tegenstand kon overwinnen en over-
eind zou blijven in het ingewikkelde poli-
tieke krachtenspel dan was het Jos Hillen.
Rijkswaterstaat, waar Hillen eerder werk-
te, zou de contracten met hem regelen.

En Hillen mocht wat kosten.
Uit interne stukken, verkregen met een

beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur,
blijkt dat Rijkswaterstaat en het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu – waar
deze dienst onder valt – de projectleider
zó graag wilden hebben, dat Twynstra
Gudde in ruim 4 jaar tijd 1.390.763,76 eu-
ro kon declareren voor een vierdaagse
werkweek. Uit de stukken blijkt ook dat
Rijkswaterstaat al snel met de hoogte van
de beloning worstelde. En dat die worste-
ling een jaar leidde tot het niet melden
van de topvergoeding in openbare stuk-
ken – wat wel had gemoeten.

I nt e r i m m e r s
Niet alleen voor Hillen zelf, maar ook
voor zijn werkgever was de klus aantrek-
kelijk. Twynstra Gudde leverde naast de
projectleider nog vijf interimmers, die
tussen 2011 en 2014 in totaal bijna 1,4 mil-
joen euro declareerden.

Allereerst besloot Rijkswaterstaat geen
aanbesteding voor de functie te doen. Zo
kon voorkomen worden dat een ander

bureau met de opdracht aan de haal ging.
De overheid was ook financieel bereid ver
te gaan om Hillen binnen te halen, zo
bleek tijdens de eerste gesprekken tussen
Rijkswaterstaat en Twynstra Gudde.

De provincie Groningen drong aan op
een tarief „onder de balkenendenorm” –
sinds 2010 maatgevend voor personeel in
overheidsdienst. Voor tijdelijke krachten
ligt deze norm op een all-in uurtarief van
225 euro. Maar Hillen verliet de onder-
handelingstafel met een honorering ver
daarboven. Die bestond uit een kaal uur-
tarief van „230 à 240 euro” plus een be-
drag voor „extra kosten” – 150 tot 180 eu-
ro per werkdag voor een appartement dat
Hillen in Groningen zou aanhouden.

Betalen boven de balkenendenorm
voor tijdelijke krachten is niet verboden.
De overheid mag voor topkrachten de
portemonnee trekken, maar is dan wel
verplicht die inhuur te melden en uit te
leggen – zodat het parlement die kan con-
troleren. De eerste twee jaar gebeurde dat
ook. Minister Melanie Schultz van Hae-
gen (VVD) schreef in de jaarverslagen van
het ministerie van Infrastructuur en Mili-
eu over 2011 en 2012 dat er voor de Ring-
weg „een neutrale en zeer bekwame zwa-
re projectdirecteur, ook op bestuurlijk ni-
ve a u” was gevonden, wiens inbreng „van
onmisbare waarde was en is”.

O n d e r h a n d e l i ng st e c h n i s c h
De hoogte van Hillens inkomen vermeld-
de Schultz niet; wel dat het „onderhande-
lingstechnisch niet mogelijk was deze
persoon onder het maximumtarief aan te
t re k ke n”. Er viel ook niet veel te pingelen,
want het ministerie wilde per se Hillen

hebben. In de woorden van Schultz: „Er
is specifiek op de persoon aangetrokken.”

Hillen, die tot medio 2012 aanbleef als
directeur van Vliegveld Eelde, zou meer
dan vier jaar als directeur leiding geven
aan de projectorganisatie Aanpak Ring
Zuid – het samenwerkingsverband dat de
renovatie van de ringweg moest voorbe-
reiden. In 2013 factureerde Twynstra
Gudde voor zijn diensten 380.390,39 eu-
ro, ruim 50.000 euro meer dan in 2012.
En voor 2014 bedroeg het bonnetje
309.536,25 euro. Toch verdween deze ex-
ceptionele beloning na 2012 uit de jaar-
verslagen van het ministerie.

Bij Rijkswaterstaat heersten intern al
snel bedenkingen over de financiële af-
spraken die voor de inhuur van Hillen
waren gemaakt. Een ambtenaar schreef
in april 2012 aan Twynstra Gudde „niet te
kunnen instemmen” met de afgesproken
jaarlijkse verhoging van de „royale dage-
lijkse verblijfsvergoeding” van Jos Hillen.

De volgende werkdag mailde Hillen
zelf terug, namens zijn werkgever. „Uw
oordeel als zou sprake zijn van een royale
verblijfsvergoeding is niet juist”, schreef
hij. En: „Twynstra Gudde houdt zich net-
jes aan de afspraken. En dat geldt van-
zelfsprekend ook voor u als vertegen-
woordiger van een professionele organi-
s at i e .” Hoewel de financiële baas van
Rijkswaterstaat nog dringend adviseerde
dat Hillen in 2012 zou worden „uitgef a-
s e e rd” liet Rijkswaterstaat de controverse
toen rusten.

In 2013, toen Hillens contract voor de
derde keer moest worden verlengd, her-
haalde de discussie zich. Weer kwam de
verblijfsvergoeding, waar Rijkswaterstaat

CV

Jos Hillen

Ingenieur Jos Hil-
len begon zijn lange
carrière in de weg-
en waterbouw bij
R i j k swa t e r s t a a t ,
waar hij in de hoofd-
directie zat. Sinds
1995 is hij partner bij
Twynstra Gudde, en
werkt hij als inhuur-
kracht voor de over-
heid.
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Ik en mijn
direc tie
hebben er
begrip voor
d at
overschr ijding
van deze
norm
Rijkswaterst aat
in een lastig
pakket kan
brengen
Jos Hillen
p ro j e c t d i re c t e u r

in 2010 mee akkoord was gegaan, ter
sprake. Waarom moest Hillen bovenop
zijn toch al hoge uurtarief, waar al reis- en
verblijfskosten in verwerkt waren, nog
een extra bedrag voor verblijf krijgen?
Rijkswaterstaat wist bovendien helemaal
niet hoe hoog de verblijfskosten daad-
werkelijk waren, want Hillen hoefde be-
halve zijn uren niets te specificeren; de
vergoeding werd gewoon overgemaakt.

De consultant antwoordde opnieuw
zelf, met dezelfde kordaatheid: „D eze
[vergoeding] wordt ingegeven door de
grote afstand tussen het projectbureau en
mijn woonplaats, gecombineerd met het
zware appèl op mijn aanwezigheid in de
rand van de dag en de avonduren.” Roy -
aal vond hij de vergoeding niet: die was
„enkel en alleen gebaseerd op de huur
van de flat, de afschrijving van inrichting
en meubilair, kosten nutsbedrijven, tele-
foon, internet, schoonmaak. […] Ik hoop
dat het zo voor jullie duidelijk genoeg
verwoord is.”

De ‘man van 700 miljoen’, zoals hij ge-
noemd werd, sprak tijdens zijn laatste in-
terview in 2014 in het Dagblad van het
Noorde n zelf niet over de vergoeding, maar
refereerde aan zijn flatje aan de Groningse
Reitdiephaven, waar hij vier jaar lang „een
v r i j ge ze l l e n b e s t a a n” had geleefd.

De onenigheid over de extra kosten
zorgde voor vertraging, waardoor de con-
sultant zelfs een tijdje zonder contract
werkte. In een mail waarin Hillen aan-
drong op spoedige verlenging van zijn
contract, liet hij ook weten het gedoe wel
te begrijpen: „Ik en mijn directie hebben
er begrip voor dat overschrijding van de-
ze norm Rijkswaterstaat in een lastig pak-

ket kan brengen, onder andere ten aan-
zien van rapportages naar de Tweede Ka-
mer en dergelijke.”

De consultant kwam daarom zelf met
een oplossing. Jos Hillen stelde voor dat
Twynstra Gudde zijn verblijfskosten zou
blijven factureren, maar „buiten mijn
uurtarief [zou] houden”. Zijn uurtarief
zou hij dan verlagen tot precies de balke-
nendenorm. Dan was het ministerie van
de meldingsplicht af. Hillen stelde wel
voor dat het uurtarief direct weer zou stij-
gen als de balkenendenorm omhoog zou
gaan.

En zo geschiedde: hoewel Rijkswater-
staat in 2013 en 2014 meer dan ooit voor
zijn diensten betaalde, vond het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu rapporta-
ge aan de Tweede Kamer niet meer nodig.

Externen
Maar dat bleek toch iets te enthousiast.
Want het verlagen van het uurtarief vond
pas halverwege 2013 plaats, waardoor
Hillen in de eerste maanden van dat jaar
nog wel meldingplichtig was.

Na navraag door N RC erkent een
woordvoerder van Rijkswaterstaat dat
Hillens topsalaris over 2013 „a b u s i e ve l i j k
niet is gemeld aan het ministerie van In-
frastructuur en Milieu” en dus ook niet
aan de Kamer is gemeld.

En over de vergoeding voor meubilair,
telefoonkosten, schoonmaak en internet
schrijft Rijkswaterstaat nu: „Ter ugkij-
kend is deze onkostenvergoeding aan de
hoge kant geweest. Rijkswaterstaat heeft
sindsdien bij dergelijke contracten niet
meer zulke hoge vaste onkostenvergoe-
dingen afgesproken.”

RINGWEG GRONINGEN

‘Over vijf jaar zal de stad leefbaarder zijn’

Wie met de auto naar
Groningen (200.469 in-
woners) rijdt, komt onver-
mijdelijk uit op het Juliana-
plein, waar de A7 uit
Drachten en de A28 uit As-
sen elkaar kruisen. De ty-
perende stoplichten op dit
kruispunt, vlakbij het
hoofdkantoor van de Gas-
unie en de futuristische
nieuwbouw van de Dienst
Uitvoering Onderwijs,
moeten straks plaatsma-
ken voor een verkeers-
plein.

In het tweede kwartaal
van 2016 hoopt de pro-
jectorganisatie Aanpak
Ring Zuid, waar Jos Hillen
in 2014 afzwaaide als pro-
jectdirecteur, een aan-
neemcombinatie te selec-
teren voor de grootschali-
ge verbouwing van het
plein. Ook moet een stuk
van circa 4 kilometer van
de in de jaren 50 en 60 van
de vorige eeuw aangeleg-
de zuidelijke ringweg in-
grijpend op de schop.

Vanaf begin 2017 moet
de aannemerscombina-

tie de tunnels, ongelijk-
vloerse overgangen, ver-
diepte en verhoogde rij-
banen aanleggenom zo
„Groningen klaar te maken
voor morgen”, zo meldt de
site van het projectbureau.
De bouw is ingrijpend en
duurt vijf jaar. Daarna zal
de stad de komende de-
cennia „veiliger, leefbaar-
der en beter bereikbaar”
zijn. Pleitbezorgers wijzen
op prognoses over de
sterke groei van het aantal
a u t o’s en het toenemende
belang van Groningen als
metropool van Noord-Ne-
derland.

Het budget bedraag cir-
ca 700 miljoen euro –on-
der meer dankzij een roya-
le bijdrage uit het compen-
satiebudget dat vrijkwam
toen in 2007 de plannen
voor een snelle treinver-
binding met het Noorden
s n e u ve l d e n .

Onomstreden is de weg
niet. Ingenieur Jan Witten-
berg uit Haren noemt de
weg „een typisch voor-
beeld van een project dat

er moet komen omdat er
budget is – en niet omdat
de stad dat nodig heeft”.
Een andere criticus is de
Groningse hoogleraar kin-
dergeneeskunde Pieter
Sa u e r.

Hoogleraar kinderge-
neeskunde Sauer raakte
geïnteresseerd in de
ringweg toen hij onder-
zoek deed naar effecten
van (lucht)vervuiling op
de gezondheid van kin-
deren. Hij is voorzitter van
de Vereniging Groningen
Verdient Beter, een samen-
werkingsverband van wijk-
verenigingen in die delen
van de stad waar straks
meer verkeer zal rijden dan
vóór de verbouwing.

Volgens hem wordt de
weg doorgedrukt: „Alle
wijken langs de ringweg
hebben zich ertegen uitge-
sproken. Maar onze argu-
menten lijken niet te tellen,
en de man die de weg aan
de Groningers moest ver-
kopen is na vier jaar weer
vertrokken. Met een salaris
van 1,3 miljoen euro.”


