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Onderwerp: time out NOVA 
 

In het kader van de informatievoorziening willen wij u informeren over het genomen besluit 
voor het project NOVA een time out in te lassen. 
 

Aanleiding 
In het nieuwbouwplan voor het provinciehuis hebben wij een time out ingelast om er zeker 
van te zijn dat de nieuwe huisvesting toekomstvast is en geen belemmeringen bevat die nu 
zouden kunnen worden voorzien. Mogelijk is het oorspronkelijke nieuwbouwplan niet meer 
optimaal als het gaat om aansluiting bij de eisen van organisatieontwikkeling en een  
duurzame  ruimtelijke inpassing in Rijnsweerd. Wij willen bekijken of  het ontwikkelde 
nieuwbouwplan  gezien de prijsstijgingen op de bouwmarkt nog steeds de beste optie is. De 
komende maanden worden de huisvestingsmogelijkheden daarom nogmaals in kaart gebracht 
en wordt bekeken, hoe die zich verhouden tot de huidige plannen.  
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
De provincie heeft een nieuwe huisvesting nodig voor de organisatie waarmee de provincie 
zichtbaar is in de samenleving, die een moderne manier van werken mogelijk maakt en die de 
ambities met betrekking tot kwaliteit en duurzaamheid verbeeldt. Wij zoeken naar een 
huisvestingsstrategie die aansluiting geeft bij c.q. katalyserend werkt op de eigen visie en 
ambities.  
 
Overwegingen 
Vóórdat de aanbesteding in een volgend, moeilijk omkeerbaar stadium komt, voelen wij de 
behoefte om een finale toets te plegen op de geformuleerde projectscope.
Het project zelf is goed onder controle en vormt een gedegen uitwerking van de eerder 
gemaakte keuzes.  
De toets is vooral bedoeld om te onderzoeken of de gekozen huisvestingsoplossing en de 
daaraan gegeven projectuitwerking nog steeds in de pas lopen met de gekozen strategie en 
ambities, met het collegeprogramma en met de organisatieontwikkeling. Zeker bij een project 
van deze omvang en met deze impact is van groot belang dat het draagvlak voldoende 
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geborgd blijft en dat ook sprake is van voldoende haalbaarheid in combinatie met alle andere 
ambities. 
 
Pragmatisme is niet het juiste uitgangspunt 
De huidige planvorming is vooral ingegeven door praktische overwegingen: gericht op tempo, 
zo weinig mogelijk kosten, geen wijziging bestemmingsplan en handhaven van de toren, met 
allerlei inperkingen als gevolg. Het gevolg hiervan is dat er minder uitdaging en inspiratie van 
de nieuwbouwplannen uitgaan dan gewenst. Dit laatste vormt een reëel afbreukrisico op een 
project waarvan de organisatie in de komende drie jaar veel hinder gaat ondervinden (overlast 
van sloop en nieuwbouw, dislocaties in tijdelijke huisvesting), terwijl er voor diezelfde 
organisatie al een forse ontwikkelopgave ligt. 
 
Moderne organisatie versus functionaliteit van de Toren 
Voor het goed functioneren van een moderne organisatie is het nodig in de komende jaren een 
flexibele werkomgeving te kiezen. In het programma van eisen voor de nieuwbouw is 
voorzien in alles wat nodig om een kantoor in te richten volgens een flexibel concept. Naar de 
huidige inzichten bestaat er echter twijfel aan de realiseerbaarheid van dit concept in de toren, 
gelet op de bruto-netto verhouding en het geringe vloeroppervlak. Wij vrezen dat de gekozen 
oplossing van gedeeltelijke nieuwbouw suboptimaal is.  
 
Bouwen binnen (verouderd) bestemmingsplan biedt weinig ruimte    
Het bestemmingsplan is verouderd en ligt als een soort vacuümverpakking om de huidige 
bebouwing heen. Dit is niet naar de toekomst gericht en geeft ook geen ruimte voor 
beantwoording van stedenbouwkundige vragen die in het gebied Rijnsweerd inmiddels aan de 
orde zijn. Wij zijn in nader overleg met de gemeente tot de conclusie gekomen dat een 
vernieuwd, vernieuwend en samenhangend stedenbouwkundig plan wenselijk is als context 
voor nieuwbouw. 
 

Vanuit bovenstaande overwegingen bestaat het risico dat doorgaan op de ingeslagen weg leidt 
tot een sub-optimale oplossing. Voeg daarbij de gespannen situatie op de bouwmarkt die het 
voorlopig toegekende budget ernstig onder druk kan gaan zetten. Deze factor is exogeen van 
aard maar zou - indien deze vrees realiteit wordt in een volgende fase van het 
aanbestedingsproces -  de twijfel over de juistheid van de tot nu toe ingeslagen weg kunnen 
versterken. Bij het vaststellen van het programma van eisen is uitgegaan van een sober en 
doelmatig gebouw, dat qua installaties en voorzieningen op een midden niveau zit, zoals 
minimaal vereist om de organisatiedoelstellingen te kunnen bereiken. Als de 
marktontwikkelingen vereisen dat op kwaliteit wordt ingeleverd, bestaat het risico dat door 
het dalende niveau de te realiseren nieuwbouw de organisatiedoelstellingen voorbij schiet. 
 
Point of no return 
De organisatie is in voorbereiding op een verhuizing naar de tijdelijke huisvesting en de 
selectiefase van de Europese aanbesteding voor een bouwcombinatie is afgerond. Vijf 
marktpartijen wachten op het moment dat de gunningfase wordt gestart. Dit is hét moment om 
nog een keer een heroverweging te doen. Vertraging in een later stadium betekent dat de 
projectkosten inmiddels verder zijn opgelopen en geeft een verhoogd risico op juridische 
problemen en negatieve publiciteit.  
 



Consequenties time out 
Het tijdelijk stopzetten van het huidige project NOVA betekent vertraging in het oplossen van 
de bestaande problematiek binnen met name de sterren. De gebouwvoorzieningen in de 
sterren zijn verouderd, ze hebben beperkte indeling- en gebruikmogelijkheden, het huidige 
kantoorconcept is inefficiënt en relatief duur in gebruik, de uitstraling is gedateerd, ze zijn 
ongunstig in energieverbruik (mede door het veel te hoge metrage) en in de 
arbeidsomstandigheden (klimaatbeheersing, hygiëne en dergelijke) zijn er tal van gebreken 
geconstateerd. Een heroverweging biedt anderzijds de mogelijkheid om te komen tot een 
optimale huisvestingsstrategie. We doen nu een stap terug om in de toekomst een sprong 
vooruit te kunnen maken. 
 
Financiële gevolgen 
De time out betekent dat veel kosten die gemaakt gaan worden in de gunningfase en de 
daarop volgende realisatiefase worden uitgesteld. De huur van de beoogde tijdelijke 
huisvesting Bloeyendael I loopt echter door en kost ca. €140.000,= per maand, exclusief 
servicekosten. Voor Bloeyendael geldt dat afhankelijk van de te kiezen nieuwe strategie 
bekeken moet worden of het pand doorverhuurd kan worden dan wel ingezet als strategische 
huisvestingsreserve.  
Daarnaast zullen ook tijdens de time out projectkosten gemaakt moeten worden. 
De Brink Groep, die middels een Europese aanbesteding is geselecteerd voor 
bouwmanagement, kan met een aangepast contract om assistentie gevraagd worden bij de 
ontwikkeling van de nieuwe huisvestingsstrategie. 
Een overzicht van mogelijke budgetverschuivingen of –overschrijdingen is pas te geven op 
het moment dat besloten wordt om of verder te gaan met NOVA of om een ander scenario 
verder uit te werken. Dit zal tijdens de time out duidelijk moeten worden. 
 
Historie 
In 2003 zijn de knelpunten in de bestaande huisvesting geconstateerd; de Sterren zijn 
verouderd en qua indeling niet passend bij een nieuw gewenst kantoorconcept. Er is een 
inventarisatie van oplossingsrichtingen gestart, die uitmondde in een rapportage van IPMMC. 
Eind 2005 is gekozen voor de economisch meest voordelige oplossing, namelijk het 
amoveren van de Sterren en het realiseren van vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie. 
Prijs was de doorslaggevende factor en het behoud van de toren werd als belangrijke winst 
beschouwd. Het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor Rijnsweerd stond niet op de agenda. 
 
De huisvestingsstrategie van de Provincie Utrecht is nader uitgewerkt binnen het project 
NOVA. Over de projectinvulling, de projectaanpak en het projectbudget heeft besluitvorming 
binnen GS en PS plaatsgevonden. Er is een voorlopig budget van in totaal € 62.750.000,- voor 
het project beschikbaar gesteld met als ambitieniveau een sobere en doelmatige 
kantoorhuisvesting ter vervanging van “de sterren”. In het projectplan wordt “de toren” 
gehandhaafd en worden nieuwbouw en bestaande bouw fysiek aan elkaar verbonden. Bij 
wijze van overbrugging is tijdelijke huisvesting gehuurd in het naastgelegen pand 
Bloeyendael. 
Na afronding van de politieke besluitvorming over het nieuwbouwproject is de voorbereiding 
van de uitvoering ter hand genomen. In een (inmiddels afgeronde) Europese 
aanbestedingsprocedure is in bouwmanagement voor het project in de realisatiefase voorzien. 
Daarnaast is een eveneens Europese aanbestedingsprocedure gestart voor het contracteren van 
een consortium dat verantwoordelijkheid neemt voor het ontwerp en de realisatie van de 
nieuwbouw. Van deze aanbesteding, die is gestart in oktober 2007, is inmiddels de 
selectiefase afgerond; deze heeft geleid tot de kandidatuur van vijf gekwalificeerde consortia.  



Het project bevindt zich daarmee in een cruciaal stadium van ontwikkeling. In de beslissende 
inschrijvingsfase van de aanbesteding wordt aan de consortia gevraagd aanbiedingen te doen 
met inbegrip van een volledig uitgewerkt Voorlopig Ontwerp. Aan deze fase zijn dan ook 
beduidende transactiekosten verbonden. Weliswaar volgt op de inschrijvingsfase geen 
verplichting tot gunning maar het is in meerdere opzichten wel een point of no return. Dit 
geldt te meer omdat intussen een deel van de uitplaatsing van het ambtelijk apparaat uit “de 
sterren” in gang wordt gezet met het oog op de geplande sloopwerkzaamheden voorafgaand 
aan de nieuwbouw.  
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Met het oog op het feit dat het hier gaat om een bepalende langetermijninvestering voor de 
provincie als organisatie, willen wij zeker zijn van een zorgvuldige weging. De komende tijd 
zal met betrokkenen worden bekeken wat op dit moment de mogelijkheden zijn voor de 
huisvestingsstrategie en hoe die nog aansluiten op de huidige plannen. Daarnaast moet een 
oplossing worden gevonden voor de meest urgente knelpunten in de huidige behuizing. 

Er zal binnen drie maanden een plan van aanpak voor dit traject volgen. Aan de hand van het 
te presenteren plan van aanpak, gaan wij hierover graag met u in gesprek. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


