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Versteeg (D66) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.   
 
2. Mededelingen 
- Bericht van verhindering is ontvangen van de cvdK, de gedeputeerden Raven en De 

Jong, de dames Doornenbal en Jonkers, de heren Barneveld Binkhuysen, Van 
Lunteren, Nugteren en Ruys. 

- De voorzitter memoreert dat deze vergadering over de huisvesting deels in 
openbaarheid en deels in beslotenheid zal plaatsvinden. Voor wat betreft het besloten 
deel merkt spreker op dat geheimhouding wordt opgelegd. Conform het reglement 
geldt voor de behandeling van dit onderwerp in de PS-vergadering dezelfde 
werkwijze, ook indien sprake is van een sterstuk.   

 
3. Uitgangspunten nieuwe huisvesting 
Desgevraagd door de heer Bos licht de voorzitter toe dat in het vertrouwelijke deel van deze 
vergadering een stuk zal worden uitgereikt, dat na behandeling ook weer zal worden 
ingenomen.  
 
De heer Bisschop zet uiteen dat de SGP het een goede zaak acht de uitgangspunten nog een 
keer op deze wijze tegen het licht te houden. Met betrekking tot de in het kader van NOVA 
geformuleerde uitgangspunten, die nog steeds de basis vormen voor de eisen die aan de 
nieuwe huisvesting worden gesteld, plaatst de SGP een kanttekening bij de vraag of aan 
‘Ontmoeten’ een dergelijke cruciale waarde moet worden gehecht in de zin dat het als een van 
de fundamenten voor het programma van eisen geldt.  
Met betrekking tot de aanvullende uitgangspunten vestigt spreker de aandacht op 
‘Representatie/locatie’. Wat de SGP betreft mag ten aanzien van de locatie breder worden 
gekeken dan alleen binnen de stadsgrenzen van Utrecht.   
Met betrekking tot ‘Financieel’ deelt spreker mede dat de SGP terughoudend staat tegenover 
het accepteren van hogere huisvestingslasten. In de visie van de SGP zou uitgangspunt 
moeten zijn dat gestreefd wordt naar vergelijkbare huisvestingslasten. De SGP wil eventueel 
wel rekening houden met het feit dat bepaalde zaken tot hogere huisvestingslasten kunnen
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leiden. De voorliggende formulering, waarbij feitelijk sprake is van een blanco cheque, gaat 
de SGP te ver.   
De heer Van Kranenburg zet uiteen dat GS op 10 juni jl. hebben besloten omtrent de 
huisvestingsstrategie. NOVA is in het verlengde daarvan, met instemming van de Staten, 
beëindigd. Thans wordt voorgesteld de bestaande uitgangspunten uit NOVA te handhaven. 
De ChristenUnie heeft daar moeite mee, met name met het uitgangspunt dat het gebouw moet 
kunnen voorzien in het flexibel kantoorconcept waar activiteitgericht werken aan de orde is. 
Wat de ChristenUnie betreft is het flexibel kantoorconcept geen relevant afwegingscriterium.  
De heer Bos merkt op dat, indien vorenstaand standpunt wordt ingenomen, rekening moet 
worden gehouden met een verhoging van de kosten met 20 – 30%. Het flexibele concept is 
immers gebaseerd op 80% in plaats van 100% van het aantal werkplekken.  
De heer Van Kranenburg merkt op dat het flexibel kantoorconcept in zijn beleving nooit is 
gebracht als concrete besparing, maar meer in de zin van de flexibiliteit in het gebouw 
waarmee o.a. interne verhuizingen zouden kunnen worden voorkomen.   
Er ligt in de visie van de ChristenUnie een belangrijk stuk informatie voor om tot een goede, 
gefundeerde afweging te komen. De ChristenUnie mist echter een recente onderbouwing van 
de stelling, dat renovatie van de Sterren duurder is dan vervangende nieuwbouw. Het 
vorenstaande is, zoals op pag. 3 staat, voorafgaande aan de NOVA-plannen (ca. 4 – 5 jaar 
geleden) geconstateerd. Zeker de ontwikkelingen in de bouwwereld zijn sindsdien gewijzigd 
op grond waarvan GS zich wellicht niet meer kunnen beroepen op de financiële gegevens van 
destijds. De ChristenUnie informeert of GS bereid zijn de kosten van renovatie van de Sterren 
opnieuw te berekenen, zodat dit alternatief volwaardig kan worden meegenomen in de 
uiteindelijke besluitvorming. Voor de ChristenUnie zijn de Sterren en zeker de Toren nog niet 
afgeschreven. De ChristenUnie wil straks een gefundeerd besluit kunnen nemen, waarbij aan 
burgers kan worden uitgelegd waarom een op zich nog recent pand wordt verlaten en wellicht 
wordt gesloopt.   
 
De heer De Vries spreekt zijn waardering uit voor het voorliggende stuk met uitgangspunten.  
Spreker hecht eraan te memoreren dat D66 geen voorstander was van het stopzetten van 
NOVA, maar zich heeft neergelegd bij het meerderheidsbesluit van PS.  
Namens D66 plaatst spreker vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 
Blz. 1, inzake inleiding. Geïnformeerd wordt of al mededelingen kunnen worden gedaan over 
een alternatieve bestemming van Bloeyendael I.  
Blz. 2, inzake flexibel kantoorconcept. Enerzijds onderschrijft spreker de reactie van de PvdA 
op het betoog van de ChristenUnie; anderzijds is D66 van mening dat de wijze waarop het 
thans is geformuleerd mogelijkheden biedt hiertoe te zijner tijd al dan niet te beslissen. 
In algemene zin kan D66 zich niet aan de indruk onttrekken dat de overheid al jaren achter 
managementontwikkelingen in het bedrijfsleven aan loopt, zo ook in het geval van het 
flexibel kantoorconcept. Geconstateerd kan worden dat andere organisaties het flexibel 
kantoorconcept alweer deels hebben verlaten. D66 vraagt zich dan ook af hoe hard dit 
uitgangspunt in de afwegingsfactoren moet worden meegenomen. Met de wijze waarop het 
thans is geformuleerd, kan D66 leven.   
Blz. 3, inzake locatie/bereikbaarheid. D66 steunt het uitgangspunt dat het in eigendom hebben 
van de locatie niet noodzakelijk is. Wel acht D66 het van belang dat bij de opties de kosten 
van huur worden afgewogen tegen nieuwbouw dan wel koop van bestaande bouw.   
Blz. 3, inzake de Sterren. D66 sluit zich aan bij het betoog van de ChristenUnie ter zake. 
Eventuele nieuwe huisvesting vergt een investering voor meerdere jaren. Gelet op de 
kredietcrisis pleit D66 voor een langere termijn perspectief, waarin de consequenties van de 
kredietcrisis zijn verwerkt. 
Blz. 3, inzake Financieel. D66 sluit zich in deze aan bij het betoog van de SGP. D66 pleit 
voor inzicht in de consequenties en de financiële risico’s indien wordt gekozen voor een 
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andere locatie en de huidige locatie op de markt moet worden gebracht, zodat dit kan worden 
meegenomen in de uiteindelijke afweging.  
Mevrouw Pennarts merkt op dat het voorliggende stuk sterk is gericht op het vinden van 
nieuwe locaties, terwijl de huidige locatie wat GroenLinks betreft nog lang niet uit beeld is.  
Ten aanzien van de aanvullende uitgangspunten plaatst spreekster namens GroenLinks de 
volgende vragen en opmerkingen.  
Representatie/Locatie. GroenLinks acht het een goede zaak dat gestreefd wordt naar een 
gebouw binnen de stadsgrenzen van Utrecht. In het geval dat uitgeweken wordt naar een 
andere locatie wordt van belang geacht dat ook wordt gekeken of het gebouw een bijdrage 
kan leveren aan de verbetering, de uitstraling en wellicht de upgrading van de omgeving.  
Financieel. GroenLinks accepteert in principe geen hogere huisvestingslasten, tenzij sprake is 
van zwaarwegende redenen. Met de financiële lasten moet niet te lichtzinnig worden 
omgegaan in verband met het risico dat straks mogelijk sprake is van een nieuw pand, de 
provincie het huidige pand niet kwijtraakt en daarnaast € 140.000 per maand huur betaalt aan 
Bloeyendael.  
GroenLinks hecht eraan een criterium toe te voegen, te weten de economische situatie. Er is 
sprake van een financieel onzekere tijd. Vooral in het vastgoed en de projectontwikkeling gaat 
het niet goed. Als overheid heeft de provincie haar verantwoordelijkheid te nemen; de 
verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met het belastinggeld. Het zoeken naar een 
alternatieve locatie is in deze periode op zich een gevoelige kwestie. GroenLinks hecht eraan 
te benadrukken dat voorzichtigheid moet worden betracht met het kijken naar andere locaties 
indien overwogen kan worden nog iets met de huidige locatie te doen.  
Ten aanzien van de vraag of alle wegingsfactoren allemaal even belangrijk zijn, sluit 
GroenLinks zich aan bij eerdere sprekers dat het flexibiliteitconcept haar glans in de 
afgelopen jaren enigszins heeft verloren. Wat GroenLinks betreft wegen de criteria efficiency 
of duurzaamheid zwaarder dan flexibiliteit.  
 
De heer Bos merkt op dat zowel de uitgangspunten vanuit NOVA als de aanvullende 
uitgangspunten wat de PvdA betreft in het licht staan van de kredietcrisis. In 2005 is een 
besluit genomen over de Sterren. De berekeningen wezen uit dat nieuwbouw veel goedkoper 
was dan renovatie. In het licht van de kredietcrisis en o.a. de dalende bouwkosten pleit de 
PvdA ervoor opnieuw te bekijken of de argumenten van destijds op dit moment resp. de 
komende paar jaren nog wel zo hard zijn, zodat dit in de afweging kan worden meegenomen.  
De PvdA staat op het standpunt dat de uitgangspunten van NOVA, met in achtneming van 
bovenstaande opmerking, vooralsnog kunnen worden gehandhaafd.  
De PvdA kan leven met de aanvullende uitgangspunten met uitzondering van het punt dat 
hogere huisvestingslasten worden geaccepteerd zonder dat daarvoor nadere kaders zijn 
vastgesteld. Verzocht wordt op dit punt nadere informatie te verstrekken voor de PS-
vergadering.   
 
De heer Buiting deelt mede dat het CDA in grote lijnen kan leven met de bestaande- en 
aanvullende uitgangspunten.  
Spreker plaatst hierbij vervolgens namens het CDA de volgende vragen en opmerkingen. 
Representatie/locatie. Het CDA heeft de indruk dat het hier meer om de locatie dan om de 
representatie gaat; een en ander is sterk in het functionele getrokken. In het verlengde van 
duurzaamheid acht het CDA het van belang de uitstraling en eigenheid van het gebouw een 
plek te geven binnen de uitgangspunten.  
Flexibiliteit. Het CDA is het eens met de opmerkingen van voorgaande sprekers indien het 
flexibel werken als een dogma wordt beschouwd. Anderzijds maken organisaties, w.o. de 
provincie, een veel snellere transitie mee door de jaren; om de paar jaar worden teams anders 
samengesteld. In dat kader is een belangrijke mate van interne flexibiliteit in het 
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kantoorconcept wel van belang, omdat de accommodatie anders al weer snel 
aangepast/verbouwd zou moeten worden. Het CDA acht het denken in vormen van flexibele 
kantoorconcepten derhalve wel belangrijk, mits geen sprake is van een dogmatisch concept.  
 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD zich kan vinden in de aanvullende uitgangspunten, 
met uitzondering van het uitgangspunt met betrekking tot het accepteren van hogere 
huisvestingslasten; het laatste op grond van de ontwikkelingen in de bouwwereld als gevolg 
van de kredietcrisis.  
De VVD sluit zich aan bij het verzoek opnieuw inzicht te verstrekken in de kosten van de 
renovatie van de Sterren. In 2005 is uitgegaan van € 50 miljoen waarbij het nog niet passend 
zou zijn in het flexibele-, ontmoetingsconcept. De VVD acht het goed eventuele renovatie van 
de Sterren ook tegen het licht te houden zeker gezien de toekomst, besparing van geld. Wel 
hecht de VVD hierbij op te merken dat een ieder zich bewust moet zijn van het feit dat de 
renovatie van een oud gebouw in een veel kortere termijn wordt afgeschreven dan een nieuw 
gebouw. Het lijkt goedkoop, maar kan duurkoop zijn. Daarom is het goed een en ander tegen 
elkaar af te wegen.   
 
Mevrouw Bodewitz spreekt haar waardering uit voor het voorliggende stuk. Namens de PvdD 
plaatst spreekster de volgende vragen en opmerkingen. 
Efficiëntie. Wat de PvdD betreft zou ook, conform de huidige situatie, sprake mogen zijn van 
aangrenzende gebouwen in plaats van één gebouw.  
De PvdD onderschrijft het uitgangspunt inzake beperken tijdelijke extra huisvestingslast. Nog 
belangrijker is echter om de huisvestingskosten op de langere termijn te overwegen en dat in 
ieder geval hierbij te betrekken. 
Flexibliteit. Het uitgangspunt, dat flexibel kantoorconcept mogelijk moet zijn, kan op 
verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Voor de PvdD geldt het flexibel 
kantoorconcept niet als basisvoorwaarde. Niet overal in het land zijn positieve ervaringen 
opgedaan met het flexibel kantoorconcept. Indien de extreme variant wordt toegepast, heeft 
dit tot gevolg dat mensen behoorlijk wat tijd besteden aan het zoeken van hun werkplekken. 
Het is de vraag hoe dit in de praktijk zal uitpakken. Door de OR is een uitgebreid onderzoek 
gedaan. De PvdD informeert hoe de medewerkers hier tegenover staan. 
Financieel. De PvdD sluit zich aan bij de opmerkingen over de hogere huisvestingslasten. De 
vraag is hoeveel hoger de huisvestinglasten zullen zijn en in hoeverre het noodzakelijk is. Uit 
het stuk blijkt niet waarom de huisvestinglasten hoger ingeschat moeten worden. Waarom de 
Toren in de afweging zou leiden tot hogere huisvestinglasten is de PvdD onduidelijk. 
Verzocht wordt om een nadere toelichting.  
Renovatie Sterren. De werknemers hebben aangegeven dit als een belangrijke, positieve 
mogelijkheid te zien. Uit oogpunt van duurzaamheid is de PvdD hiervan een voorstander. De 
vraag is echter wat dit financieel betekent. De situatie nu kan heel anders zijn dan destijds, 
mede gelet op de huidige economische omstandigheden. De PvdD sluit zich aan bij het 
pleidooi van voorgaande sprekers in deze nader inzicht te verstrekken. Overigens informeert 
spreekster wat in deze wordt bedoeld met de ondoelmatige opzet van het gebouw.  
De PvdD vraagt zich ten aanzien van de opties, die thans door GS worden overwogen, af of 
hierbij ook nieuwbouw wordt betrokken. Indien dat het geval is, hecht de PvdD er, 
vooruitlopende op de besloten vergadering, aan op te merken geen voorstander te zijn van 
nieuwbouw gezien het overschot aan kantoren in de provincie Utrecht en het feit dat vanuit de 
markt weinig belangstelling zal zijn voor de huidige locatie. De PvdD staat op het standpunt 
dat het vorenstaande in de overwegingen dient te worden meegenomen.  
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De heer Binnekamp stelt vast dat met name opmerkingen zijn gemaakt over het flexibel 
kantoorconcept, de hogere huisvestingslasten en een actueel inzicht is gevraagd in de kosten 
die gemoeid zijn met eventuele renovatie van de Sterren.  
Spreker memoreert dat PS eind 2005 de kosten van renovatie hebben afgewogen tegen de 
kosten van nieuwbouw en op basis van die afweging hebben sloten af te zien van renovatie 
van de Sterren. Uit de kostenafweging bleek dat nieuwbouw, rekening houdend met de 
jaarlijkse lasten, op termijn goedkoper is dan renovatie van de Sterren. Op basis van 
voornoemd PS-besluit hebben GS verder gewerkt naar een nieuw concept: NOVA. Het 
programma van eisen en daarmee de thans voorliggende bestaande uitgangspunten, w.o. het 
flexibel kantoorconcept, is in mei 2008 vastgesteld. 
De keuze voor het flexibel kantoorconcept heeft te maken met de gewenste 
organisatieontwikkeling van dynamischer en professioneler werken. Het flexibel 
werkconcept, waarbij mensen ook thuis kunnen werken, biedt vele voordelen in het kader van 
de inrichting van het gebouw; met het flexibel werkconcept kunnen groei en krimp beter 
worden opgevangen. Spreker onderschrijft de opmerking van de PvdA dat, op het moment 
van het flexibel kantoorconcept wordt afgestapt, rekening moet worden gehouden met meer 
werkplekken en derhalve meer kosten.  
Op grond van bovengenoemde argumenten, waarmee PS hebben ingestemd, wensen GS vast 
te houden aan het flexibel kantoorconcept.   
Met betrekking tot de kosten merkt spreker op dat GS in deze is gehouden aan het 
Coalitieakkoord. Daarin staat dat GS binnen de bandbreedte van de vastgestelde budgetten 
moeten blijven. Het streven van GS is daarop ook gericht.  
Aangegeven is dat de huisvestingslasten mogelijk hoger worden indien een hogere kwaliteit 
van de huisvesting en investeringen in duurzaamheid worden voorgestaan. Voorts stijgen de 
lasten indien de Toren, die in het kader van NOVA niet is meegenomen, in de afweging zou 
worden betrokken.  
Een flexibel werkconcept is in het huidige kantorencomplex nagenoeg niet toe te passen.  
In het voorliggende stuk staat dat GS renovatie van de Sterren feitelijk geen relevante optie 
vinden, omdat gestreefd wordt naar een andere kantooromgeving en een andere werkconcept. 
De kosten van renovatie zijn in 2005 inzichtelijk gemaakt. Gelet op de nieuwe samenstelling 
van de Staten kan spreker zich voorstellen dat deze gegevens nogmaals bij de stukken worden 
verstrekt. Daarnaast is spreker bereid de kosten van de renovatie van de Sterren anno 2009 
inzichtelijk te maken. Spreker onderschrijft in deze de opmerking van de VVD dat, naast de 
investeringen, ook de kapitaallasten die daarmee zijn gemoeid goed in ogenschouw moeten 
worden genomen om tot een goed besluit te kunnen komen.  
PS nemen op 19 januari a.s. geen besluit. Dat gebeurt pas op het moment dat GS de 
onderhandelingen hebben afgerond en de opties in een definitief voorstel, voorzien van een 
financiële analyse, ter besluitvorming aan PS voorleggen. In de financiële analyse zal worden 
ingegaan op koop, huur en verkoop. Dat aan de verkoop van de huidige locatie op dit moment 
een risico is verbonden is evident gelet op de economische omstandigheden. Tegenover het 
feit, dat de bouwkosten wellicht lager zijn, staat dat de opbrengsten van de huidige locatie ook 
lager zullen zijn.   
 
De heer Bisschop pleit ervoor de verwijzing naar het Coalitieakkoord expliciet als 
uitgangspunt in het voorliggende stuk te benoemen. Indien dat wordt toegezegd, zijn de 
overige uitgangspunt wat de SGP betreft acceptabel.  
 
De heer Van Kranenburg merkt op dat de ChristenUnie behoefte heeft aan argumenten om 
haar achterban straks te kunnen uitleggen waarom is ingestemd met het mogelijk slopen van 
het Sterrencomplex dat er nog maar relatief kort staat.   
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De heer De Vries memoreert zijn vraag over Bloeyendael. 
Spreker geeft aan dat hij het betrekken van de Toren in de afweging anders had 
geïnterpreteerd nl. vanuit het risico dat de provincie blijft zitten met de Toren en de kosten die 
daarmee gemoeid zijn indien besloten wordt de huidige locatie te verlaten. Anderzijds zij 
opgemerkt, dat de Toren nog niet zo oud is. Het is niet mogelijk daarin het flexibel 
kantoorconcept volledig te verwezenlijken, maar wellicht is de Toren wel denkbaar in 
combinatie met iets nieuws op de plek van de Sterren. Spreker komt hierop nader terug in het 
besloten deel.   
 
Mevrouw Pennarts memoreert dat GS willen vasthouden aan het flexibel werkconcept omdat 
het goedkoper is in verband met de inrichting en de bezettingsgraad. Tegelijkertijd wordt 
echter gesteld, dat het flexibel werkconcept niet toepasbaar is in de Toren. GroenLinks plaatst 
daarbij een kanttekening, omdat de Toren ook onderdeel is geweest van NOVA. Flexibel 
werken zit per definitie tussen de oren en niet tussen de muren. GroenLinks zou de aanname 
van GS derhalve beter onderbouwd willen zien.  
Met betrekking tot de financiën hecht spreekster eraan de nadruk te leggen op de vrees, dat de 
provincie te maken krijgt met een trits aan verplichtingen; een oud pand dat zij waarschijnlijk  
moeilijk kwijt zal raken, een nieuw pand en de huur van Bloeyendael.  
Uit de vorige verslagen heeft spreekster begrepen dat de Staten in april een volledig overzicht 
krijgen over de financiële stand van zaken met betrekking tot het project huisvesting. 
Spreekster informeert of dit klopt.  
 
Mevrouw Bodewitz memoreert haar vraag hoe de medewerkers tegenover het flexibel 
kantoorconcept staan.   
De PvdD gaat er vanuit dat GS ten aanzien van de hogere huisvestingslasten concrete 
bedragen voor ogen heeft. De vraag is derhalve hoeveel hoger de huisvestingslasten zullen 
worden. In bepaalde gevallen zou dit voor de PvdD acceptabel kunnen zijn, bijvoorbeeld als 
het gaat om investeringen in duurzaamheid. Met betrekking tot het betrekken van de Toren in 
de afweging ziet de PvdD echter, evenals D66, het risico dat de provincie gedurende lange tijd 
te maken krijg met dubbele huisvestingslasten indien besloten wordt de huidige locatie te 
verlaten. De PvdD zou daarvoor niet de verantwoordelijkheid willen dragen.  
Spreekster waardeert dat het overzicht in de kosten van renovatie van de Sterren anno 2005 
nogmaals zal worden verstrekt. Voor spreekster is nog niet helder of thans tevens is toegezegd 
dat de Staten tegelijkertijd een overzicht van de kosten van renovatie van de Sterren anno 
2009 krijgen.   
Tot slot memoreert spreekster haar verzoek om een nadere toelichting ten aanzien van de 
ondoelmatige opzet van het gebouw.  
 
De heer Bos pleit ervoor de Staten voor de PS-vergadering een berekening te verstrekken met 
betrekking tot de hogere huisvestingslasten. Met de wijze waarop dit thans in het 
voorliggende stuk staat, zal de PvdA niet kunnen instemmen.   
Voorts hecht spreker eraan te memoreren dat hij in de commissievergadering, voorafgaande 
aan de besluitvorming in PS d.d. 25 oktober 2005, aan de toenmalige verantwoordelijk 
portefeuillehouder heeft gevraagd of het flexibel kantoorconcept, waarvoor zou worden 
gekozen, ook kon worden toegepast in de Toren. Gedeputeerde Ekkers heeft geantwoord, dat 
dit vanzelfsprekend het geval zou zijn. Gedeputeerde Binnekamp, thans verantwoordelijk 
portefeuillehouder, is vervolgens tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval was hetgeen 
één van de redenen is waarom thans van deze situatie sprake is.   
De heer Van Kranenburg informeert of hij uit het vorenstaande moet concluderen dat het 
flexibel kantoorconcept feitelijk de enige reden is waarom de provincie deze locatie verlaat. 
De heer Bos antwoordt dat die vraag aan GS dient te worden gesteld.  
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De heer Buiting memoreert de suggestie van het CDA een gedachtestreepje bij 
Presentatie/locatie toe te voegen in de zin van uitstraling en eigenheid van het gebouw. Er is 
in deze ook een link met duurzaamheid. Uitstraling en eigenheid van het gebouw heeft een 
blijvende waarde waarop de organisatie, los van de functionaliteit, trots mag zijn.     
 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD haar voorbehoud ten aanzien van de hogere 
huisvestingslasten handhaaft. Zij sluit zich aan bij het pleidooi van de PvdA daarin voor de 
PS-vergadering meer inzicht te verstrekken.   
 
De heer Binnekamp zet uiteen dat geen sprake is van een blanco cheque. GS houden ter zake 
vast aan het Coalitieakkoord en hanteren derhalve het budget dat PS voor NOVA beschikbaar 
hebben gesteld als uitgangspunt. Vanwege een aantal factoren w.o. duurzaamheid zullen de 
huisvestingskosten wellicht hoger uitvallen. Spreker zegt toe voor de PS-vergadering 
inzichtelijk te maken wat zij in deze ter zake van de drie bullits onder hogere 
huisvestingslasten voor ogen hebben.   
Spreker benadrukt nogmaals dat GS en PS met elkaar hebben besloten de Sterren te slopen. 
Het Sterrencomplex (1975) is zeer gedateerd. De opbouw van het complex is bijzonder  
ingewikkeld. Er is sprake van grote bouwtechnische onvolkomenheden (o.a. 
klimaatbeheersing), waarmee het behoorlijk tekort schiet aan de huidige normen. Los van het 
feit dat het een complex is waar afstanden moeten worden afgelegd om elkaar te ontmoeten, is 
het qua structuur niet meer bewoonbaar. Op grond van het vorenstaande is besloten dat de 
sloop van de Sterren de beste oplossing zou zijn.   
De heer Van Kranenburg acht de leeftijd van het gebouw niet relevant; het gaat met name om 
de vraag of het gebouw al dan niet bruikbaar is.   
De heer Binnekamp antwoordt dat het complex, op grond van de huidige staat waarin het 
verkeert, niet bruikbaar is.  
Mevrouw Bodewitz informeert of het complex bruikbaar te maken is.   
De heer Binnekamp antwoordt dat dit niet het geval is, indien vastgehouden wordt aan alle 
uitgangspunten die met elkaar zijn onderschreven. Indien PS in meerderheid besluiten tot 
renovatie van de Sterren, wordt over heel andere uitgangspunten gesproken.   
Het is de bedoeling dat PS medio dit jaar (voor het zomerreces) een besluit nemen over de 
huisvesting. Op dat moment zullen ook de financiële risicoanalyses van verkoop en koop 
beschikbaar zijn. In het besloten deel zal spreker nader ingaan op Bloeyendael.  
Spreker zegt toe de vraag of de medewerkers het flexibel kantoorconcept ondersteunen voor 
de PS-vergadering te beantwoorden. 
Desgevraagd door de voorzitter licht spreker toe dat het inzicht in de kosten van renovatie 
anno 2009 niet voor de PS-vergadering zal worden verstrekt. PS besluiten op 19 januari a.s. 
over de voorliggende uitgangspunten. Voorts is aan de orde of PS ermee instemmen dat GS 
met de opties, die in het besloten deel worden besproken, verder gaan. Op basis daarvan komt 
spreker in april/mei terug met een definitief voorstel met daaraan gekoppeld een actueel 
inzicht in de kosten van renovatie.  
De suggestie over uitstraling en eigenheid van het gebouw neemt spreker mee.  
 
Mevrouw Pennarts licht toe dat haar vraag met betrekking tot het financieel inzicht betrekking 
had op de stand van zaken ten aanzien van het budget huisvesting. Spreekster had uit het 
verslag begrepen, dat daarover uiterlijk april 2009 zou worden gerapporteerd.  
De heer Binnekamp antwoordt dat in deze duidelijkheid zal worden verstrek in het besloten 
deel.  
 
De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp terugkomt in de PS-vergadering op 19 januari a.s.  
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4. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders komst en inbreng.  


