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 Uw kenmerk : 2010BEM48 
 Ons kenmerk : 2010int258194 
 Contactpersoon : I. Zetstra 
 E-mail : Ida.zetstra 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2286/0612204195 
 Bijlage(n) : Geen 
 

Onderwerp: Koopovereenkomst Fortis-gebouw 
 
Voorgestelde behandeling: Ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Na uw advies met betrekking tot de locatiekeuze van het nieuwe provinciehuis d.d. 6 juli 2009 hebben 
wij op 8 september 2009 besloten tot aankoop van het Fortis-gebouw, onder voorbehoud van het door 
u beschikbaar stellen van de benodigde financiering. Op 21 september 2009 heeft u de financiering 
beschikbaar gesteld, waarmee ons besluit tot aankoop van het pand geformaliseerd is. Vervolgens is 
onderhandeld met ASR, de huidige eigenaar van het pand, over de koopovereenkomst tussen ASR als 
verkoper en provincie Utrecht als koper en over de huurovereenkomst tussen ASR en Fortis Bank 
Nederland, die de provincie bij eigendomsverkrijging van rechtswege overneemt van ASR in de 
hoedanigheid van verhuurder.  
 
Aanleiding 
De onderhandelingen met ASR zijn afgerond. Op 13 april 2010 hebben wij de koopovereenkomst 
vastgesteld en kennis genomen van de huurovereenkomst. De commissaris van de Koningin heeft de 
portefeuillehouder Huisvesting volmacht verleend de koopovereenkomst en aanverwante documenten 
te ondertekenen. De ondertekening zal op korte termijn plaatsvinden. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 8 september 2009 hebben wij besloten om onder voorbehoud van vaststelling van het 
ontwerpbesluit tot financiering van het Fortis-gebouw als nieuw provinciehuis door Provinciale Staten 
het Fortis-gebouw en de bijbehorende grond (perceel Archimedeslaan 6 te Utrecht, kadastraal nummer 
1387) te kopen en mandelig eigendom te verwerven ten aanzien van de bijbehorende private weg 
(kadastraal nummer 1388) en een huurovereenkomst aan te gaan met Fortis Bank Nederland. 
Op 21 september 2009 heeft u besloten de benodigde middelen voor aankoop, verbouwing en 
gebouwgebonden exploitatielasten beschikbaar te stellen. Daarmee is voldaan aan het voorbehoud van 
ons besluit van 8 september 2009 en is ons besluit tot aankoop van het Fortis-gebouw geformaliseerd. 
 
Essentie / samenvatting: 
Via deze statenbrief brengen wij u op de hoogte van de uitvoering van ons besluit tot aankoop van het 
Fortis/gebouw. De onderhandelingen zijn afgerond, de koopovereenkomst is vastgesteld en er kan 
worden overgegaan tot ondertekening. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Uitvoering van ons besluit tot aankoop van het Fortis-gebouw, Archimedeslaan 6 te Utrecht. 
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Financiële consequenties 
De financiële consequenties van de aankoop zijn reeds aan u voorgelegd en op 21 september 2009 
heeft u besloten de benodigde middelen beschikbaar te stellen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Er is reeds gestart met de voorbereidingen op ingebruikname van het Fortis-gebouw als nieuw 
provinciehuis (project Eureka). Over de voortgang wordt periodiek aan u gerapporteerd. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de uitvoering van ons besluit tot aankoop van het Fortis-gebouw. 
 

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


