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Inleiding 
 
Er is toegezegd u regelmatig te informeren over de stand van zaken van het projectbudget programma 
Huisvesting. In bijgevoegde rapportage financiën programma Huisvesting treft u informatie aan over 
de stand van zaken tot en met december 2009 en het resterende incidentele budget NOVA. 
 
Voorgeschiedenis 
Na het inlassen van de time-out heeft u op 4 juli 2008 besloten het project NOVA definitief stil te 
zetten en heeft u ons gevraagd een voorstel voor een nieuwe locatie en bijbehorend plan van aanpak 
voor te leggen. Tevens is besloten het resterend incidenteel meerjarig budget NOVA tot die tijd ter 
beschikking te houden voor de verdere voorbereidingshandelingen en uitwerking van de locatiekeuze 
en het nieuwe plan van aanpak.  
 
Essentie / samenvatting: 
De bijgevoegde rapportage financiën programma Huisvesting geeft inzicht in de programmakosten tot 
en met december 2009 en het resterende incidentele budget NOVA. De kosten die in 2009 zijn 
gemaakt, betreffen de doorlopende verplichtingen uit NOVA en de voorbereidingskosten op de 
besluitvorming over de locatiekeuze. De rapportage bevat een overzicht van de kosten/opbrengsten 
voor Bloeyendael I en II. Dit overzicht geeft inzicht in de totale huurkosten en -opbrengsten tot en met 
december 2009 en de maximale huurlasten tot en met 31 augustus 2011. Ten opzichte van de vorige 
rapportage (d.d. 24 februari 2009) is de situatie van Bloeyendael I gewijzigd. Het pand is deels 
verhuurd aan het Utrechts Archief en voor het overige deel in gebruik genomen door onze ambtelijke 
organisatie. De kosten van ingebruikname en exploitatie, voor zover deze ten laste zijn gebracht van 
het budget NOVA, zijn afzonderlijk opgenomen in de rapportage. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Verstrekken van informatie over de programmakosten van het programma Huisvesting.  
 
Financiële consequenties 
Geen. De (doorlopende voorbereidingskosten) worden gedekt uit de programmabegroting NOVA. 
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Vervolgprocedure/voortgang 
Er zal op regelmatige basis informatie worden verstrekt aan u over de projectkosten van het 
programma Huisvesting. 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de rapportage financiën programma Huisvesting.  
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