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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
In de vergadering van de commissie Bestuur, Europa en Middelen op 4 april 2011 hebben wij aan u 
toegezegd medio 2011 een totaaloverzicht te geven van de kosten van de verbouwing en inrichting van 
het nieuwe provinciehuis. In deze statenbrief informeren wij u over de voortgang van het project 
Eureka en geven wij u inzicht in de huidige financiële stand van zaken.  
 
Voorgeschiedenis 
Op 21 september 2009 heeft u besloten de benodigde middelen ter beschikking te stellen voor de 
aankoop en verbouwing van het toekomstige provinciehuis. In uw besluit is tevens de dekking van 
toekomstige huisvestingslasten vastgesteld van € 5,4 miljoen gemiddeld per jaar over een periode van 
40 jaar. Deze dekking heeft betrekking op de kapitaallasten voor aankoop, verbouwing en inrichting 
(op basis van kostenramingen) en op enkele limitatief opgesomde  gebouwgebonden exploitatielasten 
(energie, onderhoud en schoonmaak), verminderd met inkomsten uit verhuur. 
Op 1 december 2009 hebben wij u ter informatie het plan van aanpak voor het project Eureka 
toegezonden. Dit project resulteert in een verbouwd en ingericht nieuw provinciehuis. In het traject 
van totstandkoming van het Programma van Eisen zijn gebruikers geconsulteerd over de eisen en 
wensen die aan het nieuwe provinciehuis gesteld worden. Het presidium heeft namens u de eisen en 
wensen ten aanzien van statenzaal, commissievergaderruimte, fractieruimtes en werkruimtes griffie 
ingebracht. 
Het Programma van Eisen is uitgewerkt in een definitief ontwerp, dat door ons is vastgesteld op 14 
september 2010 en dat vervolgens als basis heeft gediend in de aanbesteding voor de uitvoerend 
aannemer. De aanbesteding heeft geresulteerd in gunning van de opdracht aan Strukton op 16 
december 2010. 
Na overdracht van het pand van ASR aan de provincie Utrecht op 3 januari 2011 is Strukton gestart 
met de uitvoering.  
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Financiële consequenties 
Met inachtneming van het door u vastgestelde kader van € 5,4 miljoen gemiddelde jaarlasten hebben 
wij een programma van eisen en een ontwerp vastgesteld voor verbouwing en inrichting. Na gunning 
van de opdracht tot verbouwing aan Strukton hebben wij - op basis van de aanneemsom en de 
begroting van de overige kosten - de begroting voor het project Eureka bijgesteld. In deze begroting is 
rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden en risicodekking.  
 

Onderdeel Raming dec 2009 Tussenstand juni 2011 
Bouwkosten, aanneemsom 16.419.932
Bouwkosten, buiten aanneemsom 7.462.986
Bouwkosten, totaal (1) 25.950.369 23.882.918
Bouwgerelateerde kosten (2) 7.714.056 8.016.428
Organisatiekosten (3) 9.685.331 7.930.800
Aanscherping raming t.o.v. sept. 2009 (4) 1.793.342 0
Totaal bouw- en investeringskosten 45.143.098 39.830.146
Kosten gewijzigd gebruik (5) 2.600.000 2.620.000
TOTAAL 47.743.098 42.450.146

Toelichting op de begroting

1. Bouwkosten  
Deze post betreft de aanneemsom op basis van de offerte van Strukton, risicoreserveringen en de 
overige bouwkosten die niet zijn meegenomen in de aanbesteding. Dit laatste betreft met name: 
- Bouwgerelateerde ICT-voorzieningen; 
- Onderdelen van de vaste inrichting (o.a. kasten, meubilair en AV-middelen statenzaal); 
- Reservering voor programmawijzigingen. 
In de aanneemsom zijn aanvullende maatregelen opgenomen ten aanzien van het vergroten van de 
duurzaamheid. Deze investeringen worden terugverdiend door een verlagend effect op de jaarlijkse 
huisvestingslasten. 
Het verschil in bouwkosten tussen de raming december 2009 en de tussenstand na aanbesteding wordt 
grotendeels veroorzaakt door gunstige aanbesteding aan de aannemer. 
 
2. Bouwgerelateerde kosten 
Dit zijn kosten die niet tot de verbouwing behoren, maar die wel moeten worden gemaakt in verband 
met de verbouwing. Dit betreft onder meer overheidsheffingen, losse inventaris (meubilair, kunst), 
onvoorziene kosten en startkosten (o.a. verhuizing en opening).  
Ten opzichte van de raming van december 2009 is het begrotingsbedrag verhoogd met de kosten van 
verhuizing en opening. In de raming van 2009 waren deze kosten niet opgenomen. 
 
3. Organisatiekosten 
De organisatiekosten bestaan uit directiekosten (architect, bouwmanagement en technisch adviseurs) 
en projectkosten (intern projectbureau, juridisch advies, voorbereiding organisatie op het nieuwe 
werkplekconcept). 
Dit bedrag is bijgesteld op basis van het resultaat over 2010. De kosten zijn in 2010 lager uitgevallen 
dan geraamd, omdat het intern projectbureau volledig bestaat uit medewerkers in dienst van de 
provincie en hiervoor geen beroep is gedaan op externe inhuur. Daarnaast zijn de kosten voor architect 
en bouwmanagement lager uitgevallen dan aanvankelijk geraamd. 
 
4. Aanscherping raming ten opzichte van september 2009 
In september 2009 hebben wij besloten ten aanzien van de flexibele werkplekken de flexfactor te 
verlangen van 0,8 naar 0,7 werkplek per medewerker. Nadat de consequenties daarvan zijn 
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vastgesteld, is de kostenraming daarop aangepast. De aanscherping raming betreft het verschil tussen 
de ramingen van september en december 2009. 
 
5. Kosten gewijzigd gebruik 
De provincie zal het nieuwe provinciehuis delen met één of meerdere huurders. Consequentie daarvan 
is dat het gebouw multi-tenant gemaakt moet worden, bijvoorbeeld door de toegang van verdiepingen 
per gebruiker te ontsluiten. Daarnaast dient bij de inrichting ten behoeve van services rekening te 
worden gehouden met meerdere gebruikers. Deze kosten zijn begroot onder de noemer Kosten 
gewijzigd gebruik. 
 

Gemiddelde jaarlasten
Op basis van de tussenstand na aanbesteding blijven de gemiddelde jaarlasten binnen het kader van € 
5,4 miljoen. Op dit moment is een deel van het geraamde investeringsbudget niet toegedeeld. Pas na 
de afronding van het project kunnen wij definitief de balans van de investeringen opmaken en mede op 
basis daarvan de gemiddelde jaarlasten definitief vaststellen. Wij informeren u daarover in de 
eindrapportage. 
 

Planning 
Het project Eureka verloopt in tijd volgens planning. Oplevering van het verbouwde pand door 
Strukton vindt plaats uiterlijk in de derde week van januari 2011. Aansluitend vind de inrichting plaats 
en eind maart kan het pand in gebruik genomen worden. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Na afronding van het project wordt u geïnformeerd over de definitieve gemiddelde jaarlasten. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de voortgang en de begroting van de verbouwing en inrichting van het nieuwe 
provinciehuis. 
 

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


