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Van : R.W. Krol, portefeuillehouder Huisvesting Tel.:

Onderwerp : Stand van zaken huisvesting nieuwe Provinciehuis en toezeggingen

Geachte Commissieleden, 
 
Afgelopen maandag was ik, in overleg met de voorzitter en de griffier, niet aanwezig bij uw 
vergadering. U heeft in de rondvraag vragen gesteld over de stand van zaken van de toezeggingen. In 
dit memo ga ik graag op deze toezeggingen in en informeer ik u over de laatste stand van zaken in 
het huisvestingsdossier.  
 
Proces en stand van zaken huisvesting (toezegging BEM 5 september 2011) 
In september 2009 werd door PS definitief besloten de financiering beschikbaar te stellen voor (en 
daardoor in te stemmen met) aankoop van het toenmalige Fortis-pand en het pand te verbouwen en 
in te richten tot het nieuwe provinciehuis. De stukken, inclusief die waarop destijds geheimhouding is 
gelegd, treft u voor de volledigheid in bijlage 1 aan. In vervolg daarop zijn de voorbereidingen 
getroffen voor de verbouwing en inrichting, onder verantwoordelijkheid van de toenmalige 
portefeuillehouder.  
 
Met het aantreden van het nieuwe college van GS op 18 april 2011 kreeg ik het huisvestingsdossier in 
portefeuille. De stand van zaken was op dat moment dat de plannen voor de verbouwing en 
inrichting gereed waren. De staten waren daarover al in 2010 geïnformeerd in de vorm van het 
Programma van Eisen en het Definitief ontwerp. De opdracht tot uitvoering van de verbouwing was 
aanbesteed aan Strukton en Strukton was in januari 2011 gestart met de uitvoering. 
 
Sinds 18 april 2011 is grote voortgang geboekt. Omdat gekozen is voor een constructie met een 
bouwteam, is in het eerste half jaar van 2011 nog veel tijd besteed aan het maken van 
bestektekeningen op basis van het definitief ontwerp. Tegelijkertijd is gestart met de sloop en de 
eerste onderdelen van de verbouwing. Voor de verbouwing en inrichting wordt een uiterst strakke 
planning gehanteerd. De uiterste opleverdatum van de verbouwing door Strukton is vastgesteld op 
26 januari 2012. Aansluitend wordt het pand ingericht. Ingebruikname door bestuur en ambtenaren 
staat gepland in april 2012. We verwachten nog steeds dat dit haalbaar is.aprilWe verwachtenditis  
 
Op basis van de aanbesteding aan Strukton en de nadere invulling van de inrichting van het pand is 
een nieuwe kostenraming opgesteld. U heeft daar inzicht in gekregen in de voortgangsrapportage 
d.d. 5 juli 2011. Omdat (zoals in iedere grote verbouwing) gaandeweg nadere inzichten ontstaan en 
onvoorziene zaken naar voren komen, zijn in de raming onder andere posten opgenomen voor 
programmawijzigingen en onvoorziene kosten. Op deze posten wordt door mij zeer strak gestuurd. 
Ingrepen die een beroep doen op deze posten worden alleen doorgevoerd met mijn uitdrukkelijke 
toestemming. Door strakke sturing op de financiën wordt het project uitgevoerd ruim binnen de 
beschikbare middelen. 
 
Een deel van de verbouwing is niet meegenomen in de aanbesteding aan de aannemer. Hiervoor zijn 
afzonderlijke trajecten ingezet. Dit betreft onder andere de audiovisuele middelen in het gehele 
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gebouw (waaronder de politieke ruimten).  Deze is aanbesteed voor € 750.000 (inclusief de 
exploitatiekosten voor vier jaar). Bovendien zijn aanbestedingen in gang gezet voor de losse 
inrichting van het pand (voornamelijk meubilair).  
 
Ook de facilitaire zaken voor het nieuwe gebouw zijn tijdig geregeld. De aanbesteding van diverse 
facilitaire diensten loopt en de verwachting is dat op korte termijn tot gunning kan worden 
overgegaan. Ten aanzien van de verhuizing (die beperkt zal zijn vanwege digitalisering van 
documenten en de beperkte beschikbaarheid van persoonlijke opslagruimte in het nieuwe pand) zal 
op korte termijn de opdracht verleend worden. 
 
Conclusie van bovenstaande is dat dit omvangrijke project wordt uitgevoerd binnen de gestelde 
kaders. De verbouwing en inrichting worden op tijd en binnen budget gerealiseerd, zodat we in april 
2012 in het nieuwe provinciehuis kunnen gaan werken. 
 

Kosten inrichting politieke ruimten (toezegging BEM 24 januari 2011, BEM 4 april 2011, BEM 5 
september 2011, BEM 10 oktober 2011) 
In het kader van de inrichting van de politieke ruimten volgen wij als College uw wens om zoveel 
mogelijk inrichtingselementen uit het huidige provinciehuis, die bruikbaar en passend zijn in het 
nieuwe pand, mee te nemen. Alleen waar het gebouw om een andere oplossing vraagt, schaffen wij 
nieuwe elementen aan. Een voorbeeld is de inrichting van de Statenzaal. De desks uit de huidige 
statenzaal passen niet in de nieuwe zaal, daarom komen er nieuwe desks. De stoelen uit de huidige 
statenzaal zijn echter wel passend en verhuizen mee naar de nieuwe zaal. 
 
Voor de inrichting van de politieke ruimten zijn geen afzonderlijke kostenramingen gemaakt, omdat 
deze onderdeel zijn van andere posten. Het meubilair voor de fractiekamers en de griffie is 
onderdeel van de aanbesteding van het meubilair voor alle kantoorverdiepingen. Na gunning van de 
opdracht tot levering van het kantoormeubilair kan ik u informeren over de kosten. Dit is naar 
verwachting in december 2011. 
 
Ook voor de inrichting van de Statenzaal en de commissiezaal zijn geen specifieke ramingen 
opgesteld. Zodra de aanbesteding van deze elementen gereed is, zal ik u informeren over de kosten 
hiervan. Ik verwacht dat dit in januari 2012 inzichtelijk is gemaakt. 
 
Om u een idee te geven van het werk dat reeds verzet is, treft u in bijlage 2 een foto-overzicht van de 
verbouwing aan. 
 
Verhuur leegstaande etages (rondvraag BEM 21 november 2011) 
In het nieuwe provinciehuis worden vijf kantooretages verhuurd aan ABN AMRO. Van de overige 
etages worden drie niet gebruikt door de provincie. Het gehele proces naar ingebruikname van het 
nieuwe gebouw door provinciaal bestuur en medewerkers verloopt volgens een krappe planning. De 
eerste focus lag erop in de korte beschikbare tijd de verbouwing en inrichting gereed te hebben en 
daar zijn alle inspanningen op gericht geweest. In onze netwerken hebben wij als collegeleden en als 
organisatie vanaf de aankoop regelmatig aangegeven dat de provincie ruimte aanbiedt voor verhuur. 
Inmiddels is de verbouwing zodanig gevorderd dat zichtbaar wordt hoe het pand er in de toekomst 
uit zal zien. De vergaderetage is ver gevorderd en enkele kantooretages zijn gereed. Belangstellenden 
kunnen zich daardoor een beter beeld vormen van de nieuwe situatie en dat bevordert de 
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verhuurbaarheid. Daarom zijn de vrije etages in de zomer van 2011 via een makelaar op de markt 
gebracht. De beschikbare prospectus worden enkele malen per week geraadpleegd en inmiddels 
hebben zich twee partijen gemeld die serieuze belangstelling kenbaar gemaakt hebben. Totdat met 
hen een overeenkomst is gesloten zult u begrijpen dat wij geen uitspraken doen over welke partijen 
dit betreft. Wij juichen het ook toe als u als statenleden eveneens belangstellenden informeert.  En is 
er belangstelling, meld u dat dan vooral, zodat er contact opgenomen kan worden met betreffende 
organisatie en er een bezichtiging gearrangeerd kan worden. 
 
Naar aanleiding van statenvragen van de PVV heeft het college van GS reeds laten weten door de 
provincie gesubsidieerde partijen van harte uit te nodigen ruimte te huren in het nieuwe 
provinciehuis. Wij zullen deze partijen daar echter niet toe dwingen. Wij blijven deze partijen en ook 
andere partijen in onze netwerken actief benaderen. Voor de goede orde wijs ik er nogmaals op dat 
het niet gebruiken van deze etages niet leidt tot verhoging van de door u vastgestelde gemiddelde 
jaarlasten, omdat daarin geen rekening is gehouden met verhuur, behalve van de vijf etages aan ABN 
AMRO. Dit betekent dat alle inkomsten uit verhuur van de drie overgebleven etages direct leiden tot 
lagere gemiddelde jaarlasten. 
 
Dan rest nog de vraag van de PVV over het inzichtelijk maken van de huisvestingslasten van aan ons 
gebonden en gesubsidieerde partijen (BEM 10 oktober 2011). Ik vind niet dat het verantwoord is om 
tijd en energie te steken in het uitzoeken wat de huisvestingslasten van onze samenwerkingspartners 
zijn. Want, mocht dit al leiden tot een overzicht waaruit blijkt dat sommigen goedkoper bij ons 
zouden kunnen huren, dan nog ben ik van mening dat wij hen niet kunnen en willenwillen dwingen 
te verhuizen. Ook het eventueel korten van subsidies om hen hiertoe te bewegen is wat mij betreft 
niet aan de orde.  
 
Ik ga ervanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dat de toezeggingen (behalve die van 
de kosten politieke ruimtes die volgt zodra de aanbesteding rond is) hiermee zijn afgehandeld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bart Krol 
Portefeuillehouder Huisvesting 
 


