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Inleiding 
 
Er is toegezegd u regelmatig te informeren over de stand van zaken van het projectbudget programma 
Huisvesting. Daarnaast is bij de start van het project Eureka (verbouwing en inrichting van het 
toekomstige provinciehuis) toegezegd u tegelijkertijd te informeren over de voortgang van dit project. 
De voorgaande rapportage betrof het jaar 2009. In bijgevoegde rapportage Huisvesting wordt u 
geïnformeerd over de voortgang tot en met 31 juli 2010. 
 
Voorgeschiedenis 
Met de keuze voor de locatie van het toekomstige provinciehuis en de ondertekening van de 
koopovereenkomst is het project Realisatie nieuwe locatie afgerond. De resterende projecten in het 
programma Huisvesting worden voortgezet.  
In januari 2010 is het project Eureka van start gegaan. Dit project is gericht op de verbouwing en 
inrichting van het toekomstige provinciehuis. 
 
Essentie / samenvatting: 
De rapportage Huisvesting geeft inzicht in de stand van zaken van het NOVA-budget tot en met 31 
juli 2010. Dit budget wordt in 2010 aangewend voor de afronding van het traject tot aankoop van het 
toekomstige provinciehuis, de huur en exploitatie van Bloeyendael en de verkoop van het huidige 
provincieperceel. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van het project Eureka.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Verstrekken van informatie over het programma Huisvesting en het project Eureka.  
 
Financiële consequenties 
Geen. 
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Vervolgprocedure/voortgang 
Er zal op regelmatige basis informatie aan u worden verstrekt over de voortgang van het programma 
Huisvesting en van het project Eureka. 
 

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