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Datum : 10 januari 2012 

Aan : Leden van de Commissie BEM 

Van : CvdK, namens GS Paraaf:  

Onderwerp : Exploitatie Paushuize 

In dit memo informeren wij u over het resultaat van de aanbesteding van de exploitatie van Paushuize. 
Vanaf 16 december 2011 valt het beheer van Paushuize onder verantwoordelijkheid van 
ondergetekende. U wordt voor eind januari 2012 door portefeuillehouder Krol namens GS per 
statenbrief nader geïnformeerd over de afwikkeling van de totale renovatie van Paushuize. 
 
In de tweede helft van 2011 is een aanbesteding uitgevoerd voor de exploitatie van Paushuize. Vier 
marktpartijen hebben hierop ingeschreven. Op basis van een beoordeling op prijs en kwaliteit heeft 
Huize Molenaar deze aanbesteding gewonnen. Huize Molenaar exploiteert sinds 1892 een 
monumentaal herenhuis aan de Korte Nieuwstraat in Utrecht. De exploitatie van Paushuize sluit 
uitstekend aan op de bedrijfsfilosofie van Huize Molenaar.  
 
Doel van de aanbesteding van de exploitatie van Paushuize is het streven naar een zo veel als mogelijk 
kostenneutrale exploitatie voor de Provincie Utrecht. Om vast te stellen welk resultaat de aanbesteding 
moet hebben, is voorafgaand aan de aanbesteding een raming van de verwachte huisvestingskosten 
opgesteld. In onderstaande tabel is deze raming weergegeven.  
 
Belastingen en heffingen (eigenaar) € 11.500
Verzekeringen € 25.000
Dagelijks onderhoud € 55.000
Storting voorziening Groot Onderhoud € 50.000
Energie (stelpost) € 40.000
Schoonmaak beletage € 10.000

Subtotaal € 191.500

Onvoorzien (10%) € 19.150
Beheerderskosten (50%) € 30.000

Totaal  € 240.650

Inschrijving Huize Molenaar 
De inschrijving van Huize Molenaar biedt een vergoeding van € 170.000,- per jaar. Hierin is een 
bijdrage voor verbruik van energie opgenomen van  € 40.000,- welke op basis van werkelijk verbruik 
wordt verrekend. Daarnaast zal Huize Molenaar de schoonmaak van de beletage voor haar rekening 
nemen. Dit vertegenwoordigt een waarde van € 10.000,- per jaar. Tenslotte wil Huize Molenaar voor 
50% gebruik maken van de provinciale beheerder van Paushuize. Dit vertegenwoordigt een waarde 
van € 30.000,- De totale vergoeding voor de huisvestingskosten komt hiermee op € 210.000,- per jaar.  
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De totale waarde van de overeenkomst met Huize Molenaar komt niet volledig tegemoet aan de wens 
van de Provincie Utrecht. Dit wordt mede veroorzaakt door de onzekere economische omstandigheden 
waardoor een exploitant minder risico wil nemen dan wellicht gebruikelijk. Toch achten Gedeputeerde 
Staten de inkomsten voldoende om tot contractvorming over te gaan. Mede gezien het feit dat Huize 
Molenaar ook de kosten voor de openstelling voor haar rekening neemt. Naar schatting is hiermee een 
bedrag gemoeid van € 20.000,- per jaar. Deze kosten zijn weliswaar niet direct gerelateerd aan de 
huisvesting maar zouden bij een exploitatie in eigen beheer wél voor rekening van de provincie zijn 
gekomen. Deze kosten kunnen we nu besparen. De inmiddels getekende intentieovereenkomst met 
Huize Molenaar ligt vertrouwelijk voor u ter inzage op het secretariaat CvdK (A14.04). 
 


