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MEMORANDUM 

 

- GEHEIM -     

TER INZAGE 

LEGGEN BIJ GRIFFIE 

 

 

Datum : 30 juni 2009 

Aan : Provinciale Staten 

Van : Gedeputeerde Staten Tel.: 2569 (J. Bos, 

steller) 

Onderwerp : Geheime bijlage bij het Verzoek om advies t.a.v. toekomstige huisvesting, d.d. 

30 juni 2009, met kenmerk 2009INT244939 

 

 

Aan Provinciale Staten 

 

 

Op 30 juni 2009 hebben wij u een verzoek om advisering voorgelegd met betrekking tot het 

toekomstige provinciehuis. De financiële informatie en de identiteit van marktpartijen die betrokken 

zijn bij de opties voor de keuze zijn niet in het verzoek opgenomen, omdat sprake is van 

marktgevoelige (bedrijfs)informatie die de provincie niet openbaar mag of wil maken. Deze informatie 

is wel van belang voor uw advisering en is daarom opgenomen in dit geheime memorandum, dat als 

bijlage ter inzage wordt gelegd. 

 

Geheimhouding 

Onder toepassing van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet, gelet op het financiële belang van de 

provincie als bedoeld in artikel 10, tweede lid, sub b Wet openbaarheid van bestuur wordt aan u 

volledige geheimhouding opgelegd t.a.v. de inhoud van deze bijlage. Wij verzoeken u deze 

geheimhouding te bekrachtigen. 

 

In dit memorandum komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde: 

1. Vergelijking van de resterende opties voor de toekomstige huisvesting voor de provinciale 

organisatie; 

2. Renovatie en nieuwbouw op eigen locatie als referentie; 

3. Huidige locatie provinciehuis. 
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1. VERGELIJKING OPTIES 

 

Na uw besluit d.d. 19 januari 2009 resteren drie opties voor de nieuwe huisvesting: Papendorp (Taats 

II), Leidsche Rijn Centrum en Fortis Hoogbouw. Wij hebben deze opties nader onderzocht. In het 

onderstaande wordt eerst een korte beschrijving gegeven van de resterende opties. Vervolgens worden 

de opties (voor zover relevant) kwalitatief en financieel beoordeeld. 

 

Leidsche Rijn Centrum 

Het Masterplan Leidsche Rijn Centrum heeft de ambitie om ‘het tweede centrum van Utrecht’ te 

worden. Het provinciehuis kan een aanvulling zijn op de stedelijke dynamiek van deze locatie. De 

optie voor het provinciehuis betreft een kavel in een strook met kantoorpanden. Deze kantoren grenzen 

aan de ene zijde aan de Rijksweg A2 (zichtbaarheid) en aan de andere zijde aan het stationsplein 

Leidsche Rijn Centrum. De provincie kan binnen de grenzen van het stedenbouwkundig plan naar 

eigen inzicht vorm en inhoud van het provinciehuis bepalen. Voor deze locatie moet het 

bestemmingsplan nog vastgesteld worden. 

 

Leidsche Rijn Centrum past goed binnen de vastgestelde uitgangspunten voor een nieuw 

provinciehuis. Er zijn echter onzekere factoren ten aanzien van de optie. Het bestemmingsplan 

waarvan de kavels voor de kantoorpanden deel uitmaken, omvat tevens de toren Belle van Zuylen. 

Onzekerheden rond deze toren en de te verwachten bezwaarprocedures brengen het risico met zich 

mee dat de vaststellingprocedure voor het bestemmingsplan vertraging oploopt. De termijn waarop 

een nieuw pand in gebruik genomen zou kunnen worden, is al relatief lang en wordt door de 

onzekerheden rond het bestemmingsplan mogelijk nog langer. Een tweede onzekere factor betreft de 

realisatie van de benodigde infrastructuur. De provincie zal als één van de eersten een kantoorpand op 

deze locatie in gebruik nemen. Het is onzeker of de infrastructuur (waaronder openbaar vervoer) op 

dat moment voldoende gerealiseerd zal zijn. Tenslotte liggen de kosten hoger dan voor de andere 

opties, dit wordt onder andere veroorzaakt door de relatief hoge grondprijs. 

 

Het voorgaande is aanleiding geweest om Leidsche Rijn Centrum na beoordeling op hoofdlijnen niet 

langer als optie mee te nemen in de zoektocht naar een nieuw provinciehuis. Ten aanzien van deze 

optie is derhalve geen nadere analyse uitgevoerd. 

 

Fortis 

Het (voormalig) hoofdkantoor van Fortis Bank Nederland staat aan de Archimedeslaan 6 in 

Rijnsweerd. Het gebouw is gebouwd in 1995 en staat te boek als ‘landmark’ in het kantorengebied 

Rijnsweerd. Het gebouw is gebouwd met hoogstaande materialen en heeft jarenlang dienst gedaan als 

hoofdzetel van de Fortis Bank. Door de verhuizing van het hoofdkantoor naar de amsterdamse zuidas 

komt het gebouw (gedeeltelijk) vrij. Het totale gebouw omvat circa 37.500 m2 bvo.  

 

Op 22 juni 2009 heeft ASR Vastgoed en Vermogensbeheer, eigenaar van het Fortisgebouw, laten 

weten dat koop van het gebouw alsnog tot de mogelijkheid behoort. Tot dat moment waren de 

gesprekken over een mogelijke (ver)koop van het gebouw op niets uitgelopen. De totale investering 

bestaat uit de koopsom en een aanvullende investering voor het inbouwpakket (o.a. Statenzaal). Het 

gebouw is te groot voor alleen de provincie Utrecht. Er zal dus een gedeelte verhuurd kunnen worden. 

In de eerste 8 jaren van het gebruik zullen de resterende etages worden gehuurd door Fortis Bank 

Nederland (huidige gebruiker van het gebouw). De koop omvat tevens 697 parkeerplaatsen. Hiervan 

zijn 215 parkeerplaatsen t.b.v. de onderverhuurde etages. Netto resteren hiermee 482 parkeerplaatsen 

voor de provincie (huidig aantal 385 parkeerplaatsen). 

 

Papendorp 

In het hart van kantorenpark Papendorp ontwikkelt Multi Vastgoed het kantorencomplex Park Offices. 

Park Offices is gelegen direct aan het Taatsenplein, alwaar voorzieningen zullen verrijzen als 

kleinschalige retail, horeca, openbare parkeergarage en sportfaciliteiten. Het ontwerp voor Taats II 

voor de Provincie Utrecht omvat circa 25.000 m2 bvo en 452 parkeerplaatsen. 
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Kwalitatieve analyse  

 

In de kwalitatieve analyse worden de opties afgezet tegen de uitgangspunten zoals deze door 

Provinciale Staten zijn vastgesteld. 

 

Papendorp  

Ten aanzien van de criteria scoort Taats in vrijwel alle opzichten goed. De provincie kan het pand 

geheel naar eigen inzicht inrichten. Daardoor kan volledig tegemoet gekomen worden aan de 

uitgangspunten. Ten aanzien van duurzaamheid voldoet Taats aan de vastgestelde norm van 

GreenCalc+ 300. Indien gekozen wordt voor Taats geeft de provincie zichtbaar invulling aan haar 

doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid. In onderstaand overzicht zijn alle voor- en nadelen 

schematisch weergegeven. 

 
Uitgangspunt Positief  Negatief 

Ontmoeten Ruimte voor een bestuursplein 

Pand herkenbaar als provinciehuis 

Voldoende vergadermogelijkheden 

 

Efficiëntie Gunstige verhouding bruto/netto 

vloeroppervlak 

Geen ruimteoverschot 

Huisvesting in één gebouw, compact 

Eén externe verhuisbeweging 

 

Flexibiliteit Flexibel kantoorconcept goed mogelijk 

Ondersteunt gewenste cultuurverandering 

Flexibiliteit beperkt de noodzaak tot interne 

verhuisbewegingen en verbouwingen (bijv. bij 

organisatieveranderingen) 

 

Duurzaamheid Kan ambitie duurzaamheid (GreenCalc+ 300) 

vervullen. 

 

Representatie / 

locatie 

Binnen de stadsgrenzen van Utrecht 

Het betreft bestaande ontwikkeling (er is een 

bouwplicht) 

Gebouw en omgevingskwaliteit sluiten op 

elkaar aan 

 

Locatie / 

Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid auto is uitstekend 

Bereikbaarheid OV is goed 

Voldoende parkeergelegenheid (452 plaatsen, 

op eigen terrein) 

HOV is nog in ontwikkeling 

Planning Ingebruikname eerste kwartaal 2013   

Overig Bijdrage aan de economie door investering 

van € 110 miljoen (exclusief rentekosten van 

circa € 5,7 miljoen) 

Locatie wordt als meer decentraal 

ervaren 

Bouwrisico van € 110 miljoen 
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Fortis 

Ten aanzien van een groot aantal uitgangspunten scoort Fortis goed. De bereikbaarheid is uitstekend 

en het sluit aan bij de wens van de medewerkers om op Rijnsweerd te blijven. De belangrijkste 

onderdelen waarop Fortis niet geheel tegemoet komt aan de uitgangspunten betreffen de duurzaamheid  

en de efficiëntie (het vloeroppervlak wordt niet optimaal benut door grote centrale ruimtes). In 

onderstaand overzicht zijn de positieve en negatieve aspecten schematisch weergegeven. 

 
Uitgangspunt Positief  Negatief 

Ontmoeten Ruimte voor een bestuursplein 

Voldoende vergadermogelijkheden 

 

Efficiëntie Huisvesting in één gebouw 

Eén externe verhuisbeweging 

Ongunstige verhouding bruto/netto 

vloeroppervlak 

Te groot, leegstandsrisico 

Flexibiliteit Ondersteunt gewenste cultuurverandering  

Flexibiliteit beperkt de noodzaak tot interne 

verhuisbewegingen en verbouwingen  

 

 

Duurzaamheid Hergebruik bestaand gebouw GreenCalc+ 180 (waarbij rekening is 

gehouden met een investering van € 4,6 

miljoen, voor GreenCalc+ 300 zou een 

investering nodig zijn van € 9-12 

miljoen) 

Representatie / 

locatie 

Binnen de stadsgrenzen van Utrecht 

Gebouw en omgevingskwaliteit sluiten op 

elkaar aan 

 

Locatie / 

Bereikbaarheid 

Bereikbaar auto is uitstekend 

Bereikbaarheid OV is goed 

Voldoende parkeergelegenheid (482 

parkeerplaatsen) 

 

Planning Ingebruikname eerste kwartaal 2012   

Overig Komt tegemoet aan wens medewerkers/OR 

Bijdrage aan de economie door investering 

t.b.v. inbouwpakket. 
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Financiële analyse  

 

De opties zijn doorgerekend naar het effect ervan op de provinciale financiën. Hierbij is uitgegaan van 

het principe van “total cost of ownership” (TCO). Dit houdt in dat niet alleen naar de initiële 

investering wordt gekeken, maar ook naar het effect van deze investering op de exploitatielasten. Op 

basis van deze doorrekening is het mogelijk te bepalen of de varianten gedekt kunnen worden uit de 

beschikbare middelen.  

 

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlasten (TCO) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Lineaire afschrijving, maximale termijn is 40 jaar; 

- Afschrijving tot 0, geen restwaarde gecalculeerd; 

- Geen afschrijving op grondwaarde, wel rentelasten berekend; 

- Voor de afschrijvingen wordt uitgegaan van verschillende termijnen, gebaseerd op in de markt 

gebruikelijke termijnen; 

- De belangrijkste gebouwgebonden kosten zijn meegenomen: onderhoud, schoonmaak en energie. 

Overige ondersteunende kosten (bijv. catering, ICT-ondersteuning) zijn niet meegenomen, omdat 

deze niet of nauwelijks beïnvloed worden door het gebouw; 

- Rentepercentage: 4,5 % (renteomslagpercentage); 

- De Voorziening Groot Onderhoud die in de varianten wordt opgebouwd dekt slechts een gedeelte 

van de toekomstige herinvesteringen. Dit is conform de huidige werkwijze; 

- Uitgegaan wordt van de gemiddelde jaarlasten; 

- BTW op de investeringen wordt verrekend via het BTW-compensatiefonds; 

- Bij de berekening is uitgegaan van de opleverdatum zoals bekend in december 2008.  

 

 

Papendorp  

Voor Papendorp betreft de investering de grond, de bouw van het pand en het inbouwpakket. De 

koopsom van de grond en het casco bedraagt € 70,5 miljoen en de kosten voor het inbouwpakket 

bedragen € 39,5 miljoen. Daarnaast is sprake van € 5,7 miljoen rentekosten. De totale investering 

(exclusief rentekosten) bedraagt € 110 miljoen. Na de afschrijvingsperiode resteert een grondwaarde 

van circa € 20 miljoen. 

 

DTZ Zadelhoff heeft een inschatting gemaakt van de verkoopwaarde van de optie Papendorp. De 

verkoopwaarde zou begin 2008 € 80.720.000,- bedragen. Door de situatie op de vastgoedmarkt is deze 

verkoopwaarde gedaald naar € 72.070.000,-. Genoemde bedragen zijn vrij op naam, exclusief BTW. 

 

De gemiddelde jaarlasten voor Papendorp (berekend over een periode van 40 jaar) bedragen € 6,4 

miljoen.  

 

 

Fortis 

ASR heeft het gebouw aangeboden voor een koopsom van € 84,5 miljoen k.k. Daarnaast zal in deze 

variant € 51 miljoen geïnvesteerd worden t.b.v. het inbouwpakket. Ook wordt rekening gehouden met 

een investering van € 5,2 miljoen bij de verwerving omdat het pand dan 15 jaar oud is en diverse 

onderdelen (bouwkundig en installatietechnisch) aan vervanging toe kunnen zijn. De totale investering 

komt hiermee op circa € 141 miljoen. Na de afschrijvingsperiode resteert een grondwaarde van circa € 

17 miljoen. 

 

DTZ Zadelhoff heeft de verkoopwaarde bepaald van de optie Fortis. De verkoopwaarde ligt volgens 

DTZ op € 83,25 miljoen. Het huidige aanbod van ASR benadert deze waarde tot op € 1 miljoen. Er is 

dus sprake van een reële aanbieding.  

 

De gemiddelde jaarlasten voor Fortis (berekend over een periode van 40 jaar) bedragen € 5,9 miljoen. 
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Doordat het gebouw te groot is voor de provincie Utrecht zal een gedeelte onderverhuurd kunnen 

worden. In de berekening van de jaarlasten is uitgegaan van de verhuur van de resterende etages voor 

een marktconforme huurprijs met maximale leegstand van 10%. Het totale leegstandsrisico voor de 

provincie bedraagt circa € 2 miljoen per jaar. In de eerste 8 jaren van het gebruik zijn de resterende 

etages onderverhuurd aan Fortis Bank Nederland. 

 

 

Huidige jaarlasten 

De huidige huisvestingslasten (2009) omvatten: 

Afschrijvingen (sterren en toren):    € 0,7 miljoen 

Omslagrente (sterren en toren):     € 0,8 miljoen 

Storting Voorziening Groot Onderhoud:    € 0,6 miljoen 

Meubilair:       € 0,4 miljoen 

Onderhoud:       € 0,4 miljoen 

Schoonmaak:       € 0,5 miljoen 

Energie:       € 0,5 miljoen 

Totaal:        € 3,9 miljoen 

 

De huidige jaarlasten zijn relatief laag. Dit wordt veroorzaakt doordat de sterren al voor twee derde 

zijn afgeschreven. De rente die berekend wordt over de boekwaarde is daardoor betrekkelijk laag. In 

alle gevallen zijn investeringen nodig in de huisvesting. De basis voor rente en afschrijvingen wordt 

daarmee hoger, waardoor ook de rente en afschrijvingen zelf hoger worden. Dit leidt in alle gevallen 

tot hogere jaarlasten. 

 

Beschikbare dekkingsmiddelen voor huisvesting 

Onder voorbehoud van de formele aanwending ter dekking van de toekomstige huisvestingslasten zijn 

de volgende dekkingsmiddelen beschikbaar: 

 

Structurele dekkingsmiddelen: 

Budget beschikbaar vanuit NOVA    € 2,8 miljoen 

Budget Meubilair      € 0,4 miljoen 

Storting Voorziening Groot Onderhoud    € 0,6 miljoen 

Onderhoud       € 0,4 miljoen 

Schoonmaak       € 0,5 miljoen 

Energie        € 0,5 miljoen 

Totaal        € 5,2 miljoen 

 

Incidentele dekkingsmiddelen aan te wenden voor structurele dekking: 

Vrijval reserve Rente en Afschrijving    € 21,5 miljoen 

Begrote toevoeging aan reserve Rente en Afschrijving  € 16,4 miljoen 

Verwachte meeropbrengst t.o.v. boekwaarde bij verkoop
1
  € 2,4 miljoen 

Restant budget Voorziening Groot onderhoud
2
  € 4,3 miljoen 

CP Huisvesting (projectkosten 4 jaar x € 847.000)  € 3,4 miljoen 

Kapitaallastenbudget NOVA 2011+2012   € 5,6 miljoen 

Totaal:        € 53,6 miljoen 

 

Gemiddeld over 40 jaar:      € 1,3 miljoen. 

Totaal per jaar beschikbaar (€ 5,2 + € 1,3 miljoen)   € 6,5 miljoen  

                                                   
1 Conservatieve schatting verkoopopbrengst minus de boekwaarde Rijnsweerd. 
2 De kosten die nog gemaakt worden voor onderhoud van de sterren (beschikbaar € 2,5 miljoen) en de kosten voor Paushuize 

(geraamd op circa € 0,5 miljoen), zijn in mindering gebracht op dit budget 
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Conclusie 

Onderstaand is het investeringsbedrag, de gemiddelde kosten per jaar, de dekkingsmiddelen en het 

verschil daartussen weergegeven. Het verschil geeft aan wat aan extra dekkingsmiddelen nodig is. 

Conclusie is dat de opties Papendorp en Fortis binnen de bestaande dekkingsmiddelen gerealiseerd 

kunnen worden. 

 

 Papendorp Fortis 

Investeringsbedrag € 110 miljoen € 141 miljoen 

Gem. kosten per jaar € 6,4 miljoen € 5,9 miljoen 

Dekking nu aanwezig € 6,5 miljoen € 6,5 miljoen 

Verschil (overschot) € 0,1 miljoen € 0,6 miljoen 

 

 

Toelichting 

De investering is bij Fortis groter dan bij Papendorp omdat dit een groter pand betreft (12.000 m2 bvo 

meer) en omdat aanvullend investeringsbudget is gereserveerd omdat het een bestaand pand betreft. 

De jaarlasten zijn bij Fortis daarentegen lager omdat rekening wordt gehouden met huurinkomsten uit 

de vierkante meters die de provincie niet zelf in gebruik heeft. In de eerste acht jaren van het gebruik 

zullen deze etages onderverhuurd zijn aan Fortis Bank Nederland tegen een meer dan marktconforme 

huurprijs. Vanaf 2020 heeft de Provincie Utrecht een leegstandsrisico. 

 

Op basis van het advies van PS zullen GS een voorgenomen besluit nemen. Hierna zal met de 

voorkeurspartij verder worden onderhandeld. In het geval van Fortis betekent dit dat een ‘due 

diligence’ onderzoek wordt uitgevoerd naar de financiële-, fiscale-, juridische- en bouwkundige 

aspecten. Bij een keuze voor Papendorp zullen de afspraken met de ontwikkelaar worden vastgelegd in 

een concept-ontwikkelovereenkomst. De resultaten hiervan vormen onderdeel van de definitieve 

besluitvorming.
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2. RENOVATIE EN NIEUWBOUW OP EIGEN LOCATIE ALS REFERENTIE 

 

U heeft verzocht de kosten voor renovatie en nieuwbouw op de huidige locatie te actualiseren, als 

referentie voor de varianten op andere locaties. Om renovatie en nieuwbouw te kunnen gebruiken als 

betrouwbare referenties voor Papendorp en Fortis dienen voor alle varianten dezelfde uitgangspunten 

te worden gehanteerd. Ten aanzien van renovatie is uitgegaan van realisatie van het Programma van 

Eisen uit 2007 in de huidige huisvesting (sterren en toren). Voor de nieuwbouw-referentie is 

aangesloten bij NOVA+. 

 

NOVA+ 

NOVA+ is gelijk aan NOVA (sloop van de sterren en vervangende nieuwbouw op eigen locatie), maar 

dan volgens de huidige inzichten. De veranderingen ten opzichte van NOVA betreffen een hogere 

indexatie vanwege prijsstijgingen in de markt, bijstelling van de post onvoorzien en het concretiseren 

van de ambities ten aanzien van duurzaamheid en kwaliteit (architectuurambitie voor gebouw, 

interieur en parkeeroplossing). Tevens is geconstateerd dat extra ingrepen noodzakelijk zijn om de 

aansluiting tussen nieuwbouw en toren goed te regelen.  

 

Renovatie 

In 2005 is renovatie van de sterren vergeleken met nieuwbouw op de eigen locatie en is geconstateerd 

dat de jaarlasten bij renovatie hoger zijn dan bij nieuwbouw. De investeringskosten voor renovatie zijn 

destijds berekend op € 38 miljoen. Door prijsindexatie tussen 2005 en 2012 (mogelijke jaar van 

oplevering) ontstaat een investeringsbedrag van € 43 miljoen (prijspeil 2009). De berekening van de 

renovatiekosten is destijds niet gebaseerd op een programma van eisen. Er is slechts sprake van een 

tentatieve benadering van de renovatiekosten, gericht op het oplossen van geconstateerde knelpunten. 

Er is onderscheid gemaakt in de volgende (globale) categorieën: 

1. Knelpunten ten aanzien van de gedateerde uitstraling van het gebouw die op korte termijn om een 

oplossing vragen (facelift); 

2. Knelpunten waardoor het gebouw binnen enkele jaren niet meer kan voldoen aan functionele 

eisen, wet- en regelgeving en eisen die aan een eigentijds kantoorgebouw mogen worden gesteld; 

3. Knelpunten waardoor het gebouw op langere termijn niet meer kan voldoen aan de eisen die aan 

een eigentijds kantoor mogen worden gesteld. 

 

Op basis van een recente analyse van de uitgangspunten van de renovatie uit 2005 kan het volgende 

worden geconcludeerd: 

1. De ingrepen op de installatietechniek zijn onvoldoende en niet conform de eisen die heden ten 

dage aan een modern kantoorgebouw gesteld worden; 

2. Niet het gehele inbouwpakket wordt vervangen of er is gekozen voor een zeer laag 

kwaliteitsniveau; 

3. De gevel wordt niet vervangen, geen vervanging kozijnen, geen dubbel glas; 

4. Er zijn geen investeringen opgenomen t.b.v. uitstraling bestuursruimten, duurzaamheid en 

kwaliteitsniveau van het inbouwpakket; 

5. Er zijn geen investeringen opgenomen voor de parkeervoorzieningen; 

6. De investeringskosten zijn niet compleet (geen interne apparaatskosten, te lage kosten voor 

directievoering, leges, etc.). 

 

In de documenten uit 2005 is aangegeven dat het cijfermateriaal gebaseerd is op een bureaustudie en 

een quick scan. Destijds is reeds aangegeven dat afwijkingen in financiële zin mogelijk zijn met een 

marge van +/- 15%. Omdat een diepgaande onderbouwing ontbreekt, is de renovatie zoals 

gepresenteerd in 2005 niet verder meegenomen. In plaats daarvan is een nieuwe berekening voor 

renovatie gemaakt, gebaseerd op het huidige Programma van Eisen. In het vervolg wordt dat als 

uitgangspunt genomen voor renovatie als referentie. 
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Kwalitatieve vergelijking 

NOVA+ komt niet tegemoet aan de vastgestelde uitgangspunten. Het is een deeloplossing, de 

huisvesting blijft verspreid over twee gebouwen en er zijn meerdere verhuisbewegingen noodzakelijk. 

De toren is niet in deze referentie betrokken. De kwaliteit voor het geheel is daarom minder hoog. 

 

Bij renovatie van de huidige huisvesting ligt het behaalde kwaliteitsniveau beduidend lager dan bij 

Papendorp en Fortis. Op de volgende punten wijkt renovatie af van het programma van eisen: 

- Er blijft een ongunstige verhouding tussen het bruto/netto vloeroppervlak bestaan; 

- De inefficiënte routering in de sterren blijft ongewijzigd; 

- Daglichttoetreding blijft beperkt; 

- GreenCalc+ 300 is verre van haalbaar (kan waarschijnlijk maar voor de helft bereikt worden); 

- Er is geen ruimte voor een bestuursplein; 

- Geen optimale indeling voor flexibele werkplekken. 

 

Jaarlasten 

De gemiddelde jaarlasten van NOVA+ (berekend over een periode van 40 jaar) bedragen € 5,9 

miljoen. In deze variant vindt alleen nieuwbouw van de sterren plaats. Er vinden geen aanpassingen 

plaats in de toren.  

 

De gemiddelde jaarlasten bij een renovatievariant conform het vastgestelde Programma van Eisen en 

de aanvullende uitgangspunten (berekend over een periode van 40 jaar) bedragen € 7,1 miljoen. In 

deze variant worden zowel de toren als de sterren op hetzelfde niveau gebracht. 

 

Investeringsbedragen  

NOVA + vergt een investering van € 68 miljoen. Hiervoor wordt nieuwbouw gepleegd ter vervanging 

van de sterren. De toren blijft volledig intact. Er is geen rekening gehouden met noodzakelijke 

aanpassingen in de toren. Indien renovatie van de toren hierin meegenomen zou worden, bedraagt de 

totale investering circa € 91 miljoen (€ 68 miljoen + € 23 miljoen). Als alleen rekening wordt 

gehouden met groot onderhoud aan de toren komt de totale investering op € 78 miljoen (€ 68 miljoen 

+ € 10 miljoen). 

 

De totale investeringskosten voor renovatie conform het Programma van Eisen en de aanvullende 

uitgangspunten, voor zowel de sterren als de toren, zijn berekend op € 103 miljoen. In deze berekening 

zijn alle kosten meegenomen (inclusief prijsstijgingen, opslagen, directiekosten, tijdelijke huisvesting, 

etc.). Bij een keuze voor renovatie van de huidige huisvesting kunnen echter bepaalde elementen uit 

het programma van eisen worden geschrapt. Op basis van een analyse zijn de onderstaande 

bezuinigingen mogelijk. 
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Renovatie conform het Programma van Eisen  € 103 miljoen 

Huidige indelingen handhaven (flexibel werkplekconcept niet 

mogelijk) 

- € 3,9 miljoen  

Lager kwaliteitsniveau installaties (daling kwaliteit binnenklimaat) - € 11,1 miljoen  

Geen ICT-investeringen (vervanging bekabeling) - € 5 miljoen  

Geen ingrepen dak/gevel - € 5 miljoen  

Geen aanpassingen aan parkeerplaatsen - € 2,5 miljoen  

Geen investeringen in hogere uitstraling bestuursruimten, 

vergaderruimtes, kwaliteitsniveau inbouwpakket 

- € 3,2 miljoen  

Geen investeringen in duurzaamheid - € 4,2 miljoen  

Maximale bezuiniging  - € 34,9 miljoen 

   

Resterende (minimale) investering voor renovatie sterren en toren  € 68,1 miljoen 

 

Per onderdeel zal dan wel overwogen moeten worden wat de consequenties zijn van het niet doen van 

deze investering op langere termijn. Indien slechts rekening wordt gehouden met renovatie van de 

sterren, komt het minimale investeringsbedrag inclusief bezuinigingen op € 60 mln. 

 

Financiële vergelijking Papendorp, Fortis en de referenties 

Een vergelijking van de referenties met de variant Papendorp ten aanzien van de investeringen, de 

jaarlasten en de dekkingsmogelijkheden levert het volgende beeld op: 

 
 Papendorp Fortis Maximale 

renovatie 

Sterren en 

Toren 

Minimale 

renovatie 

Sterren en 

Toren 

NOVA+ 

Investeringsbedrag € 110 miljoen € 141 miljoen € 103 miljoen € 68,1 miljoen € 68 miljoen 

Gem. kosten per jaar € 6,4 miljoen € 5,9 miljoen € 7,1 miljoen € 5,7 miljoen € 5,9 miljoen 

Dekking nu aanwezig € 6,5 miljoen € 6,5 miljoen € 6,5 miljoen € 6,5 miljoen € 6,5 miljoen 

Verschil - € 0,1 miljoen - € 0,6 miljoen € 0,6 miljoen - € 0,8 miljoen - € 0,6 miljoen 

 

Conclusie op basis van de vergelijking Papendorp, Fortis en de referenties 

Papendorp en Fortis zijn te realiseren binnen de bestaande dekkingsmiddelen. De meest volwaardige 

referentie is de renovatie van sterren en toren conform de uitgangspunten van het Programma van 

Eisen. Zowel kwalitatief als financieel scoort deze referentie lager dan de varianten Papendorp en 

Fortis. Minimale renovatie en NOVA+ scoren financieel gezien beter, kwalitatief komen deze 

referenties echter onvoldoende tegemoet aan de uitgangspunten van het Programma van Eisen. 

 

 

Minimale opknapvariant 

Zowel in de sterren als in de toren zijn maatregelen nodig om de huisvesting in 

overeenstemming te brengen met de geldende regels voor arbeidsomstandigheden en veiligheid. 

Daarnaast zijn er bepaalde maatregelen die, hoewel daartoe geen harde wettelijke verplichting 

bestaat, genomen moeten worden, om te kunnen voldoen aan de verplichting van goed 

werkgeverschap. In deze variant worden alleen het hoogst noodzakelijke 

instandhoudingsonderhoud uitgevoerd. Het Programma van Eisen wordt hiermee losgelaten. In 

deze variant wordt o.a. niet of slechts beperkt geïnvesteerd in: 

- Flexibel werkplekconcept; 

- Bestuursplein; 

- Duurzaamheid; 

- ICT-bekabeling; 

- Klimaatbeheersing; 

 

Om de noodzakelijke investeringen te kunnen bepalen dient een inschatting gemaakt te worden 

van de gebruiksperiode. Uitgaande van uitstel van besluitvorming over de toekomstige 
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huisvesting zal een nieuw zoektraject niet eerder starten dan in de volgende collegeperiode. 

Besluitvorming zal vervolgens op zijn vroegst halverwege die collegeperiode kunnen 

plaatsvinden. Vervolgens zal een periode van realisatie nodig zijn. Conclusie is dat uitstel van 

besluitvorming zal leiden tot een resterend gebruik van de huidige huisvesting voor een periode 

van zes tot tien jaar. Dit leidt ertoe dat diverse aanpassingen aan de gebouwen noodzakelijk 

zijn, waarvoor globaal de volgende kosten moeten worden gemaakt: 

 

Arbo/goed werkgeverschap € 9,5 miljoen 

Aanpassingen installaties € 3,5 miljoen 

Bestaand achterstallig onderhoud € 3,5 miljoen 

Projectkosten, incl. tijdelijke huisvesting, verhuiskosten € 3,5 miljoen 

Totaal investeringen € 20 miljoen 

 

Bij uitstel van besluitvorming is derhalve een investering in de huidige huisvesting nodig van 

circa € 20 miljoen. Dit bedrag is indicatief en zal, indien hiertoe besloten wordt, nader 

uitgewerkt moeten worden. Daarnaast is gedurende de uitstelperiode regulier, dagelijks 

onderhoud nodig aan de gebouwen, om de gebouwen in stand te houden. Omdat de sterren 

relatief oud zijn, is steeds meer dagelijks onderhoud nodig. Het huidige exploitatiebudget is 

daarvoor niet toereikend en dient te worden verhoogd met € 0,5 miljoen per jaar. Uitgaande van 

een periode van 10 jaar is dit 10 x € 0,5 miljoen = € 5 miljoen. De totale kosten van de minimale 

opknapvariant bedragen hiermee € 25 miljoen.  

 



 

 12 

 

3. HUIDIGE LOCATIE PROVINCIEHUIS 

 

Een keuze voor Fortis of Papendorp brengt het vraagstuk met zich mee hoe om te gaan met de huidige 

locatie. De provincie zal deze locatie op termijn verlaten. Daaruit vloeit de vraag voort welke 

mogelijkheden er zijn voor het provincieperceel in de toekomst. 

 

De provincie staat voor een beleidsmatige opgave om binnenstedelijke woningbouw te realiseren. Het 

vrijkomende provinciale perceel biedt mogelijk kansen om deze opgave te realiseren. In een 

bestuurlijk overleg met de gemeente Utrecht hebben wij de mogelijkheden besproken tot wijziging 

van het bestemmingsplan ten aanzien van het provincieperceel. Gebleken is dat de gemeente niet 

negatief staat tegenover woningbouw met aanvullende functies. De gemeente wil dat in het perspectief 

van een gebiedsontwikkelingsvisie plaatsen.  

 

Gemeente en provincie hebben een Intentieverklaring vastgesteld, waarin de intentie wordt 

uitgesproken dat de gemeente zich in samenwerking met de provincie zoveel mogelijk zal inspannen 

om te komen tot een gebiedsontwikkelingsvisie voor het provinciale perceel, als onderdeel van het 

gebied Rijnsweerd Noord. Inmiddels is ook de Universiteit Utrecht in dit overleg betrokken. De 

gemeente zal bij de visievorming op het provinciale perceel uitdrukkelijk verkennen wat de 

mogelijkheden zijn van een transformatie van kantoorgebied naar woongebied, in samenhang met 

aanvullende functies zoals bijvoorbeeld kinderopvang, short stay, congresruimte, sportaccommodatie 

en horeca. 

 

De gemeente zal zich inspannen medio 2009 een concept gebiedsontwikkelingsvisie gereed te hebben. 

Het streven is om eind 2009 tot een bestuurlijk vastgestelde gebiedsontwikkelingsvisie te komen. In de 

Intentieverklaring is het uitdrukkelijke voorbehoud gemaakt dat de provincie niet gehouden is om het 

provinciale perceel vrij te geven voor herontwikkeling (van welke aard en met welke inhoud dan ook). 

De provincie behoudt daarmee de vrijheid het perceel binnen de bestaande mogelijkheden te benutten 

of te verkopen. De kosten voor het opstellen van de gebiedsontwikkelingsvisie worden gelijk verdeeld 

over gemeente en provincie. 

 

Het provincieperceel is in december 2008 getaxeerd door DTZ Zadelhoff. In de taxatie is zowel de 

huidige situatie als een mogelijke nieuwe bestemming meegenomen. Hierbij is gekeken naar 

aanvullende functies als kinderopvang, short stay, congresruimte, sportaccommodatie, horeca. Ook is 

een indicatie gegeven van de verkoopwaarde van het perceel indien woningbouw toegestaan wordt. 

Uit de taxatie blijkt dat de waarde van het perceel aanmerkelijk verhoogd wordt als er functies 

toegevoegd worden of als er bijvoorbeeld een wijziging naar woningbouw plaatsvindt. 

 

In het dekkingsvoorstel voor de toekomstige huisvestingslasten wordt voorgesteld om de 

verkoopopbrengst van de huidige locatie in te zetten. Om deze verkoopopbrengst te bepalen, hebben 

wij voor een conservatieve benadering gekozen: 

1. Er is uitgegaan van 90% van de getaxeerde waarde conform de huidige bestemming, zijnde 35.000 

m2 kantoorruimte. De mogelijke meeropbrengst als gevolg van het realiseren van aanvullende 

functies of woningbouw wordt buiten beschouwing gelaten; 

2. Op het getaxeerde bedrag voor 35.000 m2 kantoorruimte wordt een ruim bedrag aan 

verkoopkosten in mindering gebracht; 

3. Er wordt een (maximale) verkooptermijn van 6 jaar gehanteerd (zijnde 1 juli 2009 – 1 juli 2015), 

hetgeen een zeer ruime marge ten opzichte van een realistische verkooptermijn inhoudt. 
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Ter voorbereiding van een mogelijke verkoop van de huidige locatie is bodemonderzoek verricht om 

te bezien of er sprake is van bodemverontreiniging. Op drie plaatsen op ons perceel zijn 

verontreinigingen aangetoond. Bij het huidige gebruik is het niet vereist dat bodemsanering 

plaatsvindt. Mocht er echter een functiewijziging plaatsvinden dan kan dit leiden tot de noodzaak tot 

sanering. Gebruik van het terrein voor de functies wonen (met tuin) en kinderopvang zijn hiervan 

voorbeelden. Voor de functies kantoren, sportruimte, shortstay hoeft waarschijnlijk geen sanering 

plaats te vinden.  

 
De daadwerkelijke verkoopopbrengst van het provinciale perceel is afhankelijk van hetgeen het 

perceel aan toekomstige mogelijkheden biedt. Een wijziging of aanvulling van de huidige functie 

kantoorruimte kan een meerwaarde betekenen. De mogelijkheid tot het vestigen van aanvullende 

functies voor het kantorenpark betekenen een meeropbrengst van ongeveer 25%. Een 

bestemmingswijziging tot woningbouw betekent mogelijk zelfs een opbrengst die ongeveer 35% 

hoger is dan de opbrengst voor 35.000 m2 kantoorruimte. 
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Beantwoording vragen uit de commissie BEM 22 juni 2009 (vertrouwelijk) 

 

De vragen die de statencommissie BEM hebben gesteld in de vergadering van 22 juni 2009 zijn in de 

statenbrief van 30 juni beantwoord. Het antwoord op twee van de vragen is vertrouwelijk. Deze 

antwoorden zijn onderstaand opgenomen. 

 

 

14. Wat is de huidige- en maximale waarde van Rijnsweerd (huidige locatie)? 

 

De waarde van de huidige locatie kan berekend worden op basis van het huidige bestemmingsplan of 

op basis van een gewijzigd bestemmingsplan. Op basis van het huidige bestemmingsplan is de 

getaxeerde waarde € 23 miljoen (taxatie DTZ, december 2008). In deze taxatie is rekening gehouden 

met de actuele marktontwikkelingen op het gebied van vastgoed. Indien het bestemmingsplan wordt 

aangepast, is het mogelijk aanvullende functies te realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan 

shortstay, kinderopvang of woningbouw. Woningbouw resulteert in de hoogste opbrengst. Volgens de 

inschatting van DTZ kan hiermee de waarde van het perceel verhoogd worden tot maximaal € 31 

miljoen. Om dit mogelijk te maken is met de gemeente Utrecht een intentieovereenkomst gesloten. 

 

 

15. Welke verkoopopbrengst van Rijnsweerd is meegenomen? 

 

De uiteindelijke bijdrage van de verkoopopbrengst aan de dekking van de toekomstige 

huisvestingslasten is conservatief ingeschat. Allereerst wordt uitgegaan van de waarde van het perceel 

met de huidige bestemming (€ 23 miljoen). Als veiligheidsmarge wordt hiervan 90% genomen (€ 20,7 

miljoen). Vervolgens worden hierop verkoopkosten in mindering gebracht. Als verkooptermijn wordt 

zes jaar gehanteerd. Tijdens de periode dat we al verhuisd zijn en de locatie leeg staat worden 

rentekosten gerekend en in mindering gebracht op de verkoopopbrengst. De uiteindelijke 

verkoopopbrengst komt hiermee op € 18,3 miljoen. De boekhoudkundige regels schrijven voor dat 

deze opbrengst gebruikt moet worden om de resterende boekwaarde af te boeken. Deze boekwaarde is 

€ 15,9 miljoen. Uiteindelijk resteert dan een netto verkoopopbrengst van € 2,4 miljoen. Dit bedrag is 

meegenomen ter dekking van de toekomstige huisvestingslasten. 

 


