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Onderwerp: Verhuizing Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Voor het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel (HNP) is, op basis van het eerder vastgestelde 
programma van eisen en een onderhandelingsronde, een nieuwe locatie in Brussel gevonden.  
Dit betreft het pand aan de Trierstraat 59/61.  
 
Aanleiding 
De verhuizing is noodzakelijk aangezien op 31 januari 2011 het huurcontract van het pand op de 
huidige locatie (Aduatukerstraat) afloopt. De centrale ligging van het nieuwe pand in de Europese wijk 
biedt de mogelijkheid om de slagkracht en profilering van de provincies in Brussel te vergroten. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 25 maart jl. heeft het bestuur van het HNP ingestemd met de kaders voor verhuizing naar een 
nieuwe locatie. Na een inventarisatie van mogelijke locaties is een pand in de Trierstraat, dat voldoet 
aan het opgestelde programma van eisen, geselecteerd. De Trierstraat ligt op loopafstand van de 
belangrijkste gebouwen van de EU en biedt de mogelijkheid voor het HNP om een eigen verdieping te 
huren. 
Voor de financiële kosten van de verhuizing hebben de 12 Colleges van Gedeputeerde Staten en het 
IPO-bestuur (i.c. de 13 leden van het HNP) ingestemd met de kaders om de onderhandelingen over het 
pand aan de Trierstraat te kunnen starten. 
 
Essentie / samenvatting: 
 
De onderhandelingen met de eigenaar van het voorkeurpand aan de Trierstraat 59/61 zijn afgerond met 
een huurcontract voor 10 jaar, vanaf 1 september 2010 tot 31 augustus 2020.   
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Financiële consequenties 
 
De kosten voor de HNP-huisvesting worden door de 4 Randstadprovincies (P4) op basis van de nu 
geldende verdeelsleutel verdeeld. Dit houdt in dat Utrecht vanaf januari 2011 15,146% van de totale 
P4-bijdrage voor haar rekening blijft nemen. Concreet betekent dit dat Utrecht vanaf 2011 € 48.552 
per jaar namens de P4 bijdraagt aan de begroting van het HNP. De huidige bijdrage is € 41.878 per 
jaar. De kosten worden ten laste gebracht van de begrotingspost “Randstadsamenwerking/IPO” 
(111.619) “. 
 
Voor de kosten voor de eenmalige verbouw – en inrichtingskosten is een maximale bijdrage van de 
provincie Utrecht op € 54.324 berekend, ten laste van de begrotingspost Coördinatie Europese 
zaken”(111.717). De feitelijke kosten zijn afhankelijk van de onderhandelingen hierover met de 
aannemer en leveranciers. 
Overigens zou ook zonder verhuizing sprake zijn geweest van eenmalige kosten aangezien het pand op 
de huidige locatie verouderd is en ook een grote investering nodig zou zijn geweest om deze volgens 
de huidige normstelling aan te passen.  
De conclusie is dat we tegen een beperkte extra bijdrage een aanzienlijk betere locatie voor het HNP 
kunnen realiseren, dicht bij de Europese instellingen.   
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Nu er een pand gevonden is, kan begonnen worden met de inrichting ervan. De P4 streven naar een 
duidelijke herkenbaarheid binnen het HNP. Streven is om medio december 2010 het nieuwe pand te 
betrekken. Het huurcontract voor het huidige pand loopt op 31 januari 2011 af. 
Iedere twee jaar organiseert de P4 een Statenbezoek aan Brussel. Het volgende bezoek staat gepland 
voor het najaar van 2011. Dat biedt u de mogelijkheid om het nieuwe pand te bezichtigen. 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Ter kennisname 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


