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Inleiding 
 

Aanleiding 
Op 27 oktober  heeft AD/Utrechts Nieuwsblad met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) 
gevraagd om een afschrift van het tussen de provincie Utrecht en ABN AMRO geldende huurcontract 
voor het gebruik van vijf verdiepingen in het nieuwe Provinciehuis, inclusief onderliggende 
documenten en subcontracten voor levering van diensten en gebruik van parkeerplaatsen. Daarnaast is 
verzocht om een afschrift van het taxatierapport en/of documenten die ten grondslag lagen aan de 
goedkeuring door de provincie van de aankoopprijs van het provinciehuis. Met deze Statenbrief 
informeren wij u graag over de wijze waarop wij aan dit WOB-verzoek gehoor hebben gegeven. 
 
Voorgeschiedenis 
 

Essentie / samenvatting: 
Actieve informatieverstrekking aan PS betreffende huurcontract met ABN AMRO en relevante 
bijlagen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
 

Financiële consequenties 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
 
Provinciale Staten nemen kennis van de toelichtende brief en documenten die tevens worden verstrekt 
aan de redactie van AD/Utrechts Nieuwsblad 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 
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Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Op 27 oktober  jl. heeft AD/Utrechts Nieuwsblad met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur 
(Wob) gevraagd om een afschrift van het tussen de provincie Utrecht en ABN AMRO geldende 
huurcontract voor het gebruik van vijf verdiepingen in het nieuwe Provinciehuis, inclusief 
onderliggende documenten en subcontracten voor levering van diensten en gebruik van 
parkeerplaatsen. Daarnaast is verzocht om een afschrift van het taxatierapport en/of documenten die 
ten grondslag lagen aan de goedkeuring door de provincie van de aankoopprijs van het provinciehuis. 
Met deze email informeren wij u graag over de wijze waarop wij aan dit WOB-verzoek gehoor hebben 
gegeven. 
 
Op 14 november is in overleg tussen de provinciesecretaris en de portefeuillehouder gedeputeerde 
Krol besloten om aan de redactie het rapport van DTZ Zadelhof te verstrekken over de huurwaarde en 
huuropbrengst. Dit document was al op 28 juni 2011 aan u allen verstrekt, naar aanleiding van vragen 
van PVV en daarmee reeds openbaar. Met het toesturen van dit document hebben wij voldaan aan het 
verzoek om het taxatierapport. Wij hebben de journalist van het AD daarbij aangegeven dat deze 
gegevens in opdracht van de provincie Utrecht door DTZ Zadelhof opgesteld zijn (stand medio 2009) 
omdat we niet alleen zicht wilden hebben op de reguliere huurwaardekapitalisatie, zoals gebruikelijk is 
bij normale taxatierapporten. We wilden ook inzicht hebben in de relatie tussen de huurwaarde 
(=feitelijke taxatie) en de financiële opbrengsten.  
 
In het rapport is rekening gehouden met overname van het huurcontract voor eenderde deel van het 
gebouw door de bestaande huurder ABN/AMRO tot en met 31 december 2019. Zoals bekend, heeft de 
provincie Utrecht één op één alle lopende afspraken tussen de voormalige verhuurder ASR en huurder 
Fortis (thans: ABN/AMRO) overgenomen. Momenteel zijn nog drie verdiepingen in het nieuwe 
Provinciehuis te huur. De provincie Utrecht rekent voor deze etages een marktconforme  prijs van 
gemiddeld €175,- per m2. De opbrengsten van de verhuur van deze drie verdiepingen staan los van 
onze meerjarenbegroting en zullen altijd leiden tot een verlaging van onze gemiddelde jaarlasten. 
 
Vandaag hebben wij in GS besloten dat ook het huurcontract met ABN AMRO en de relevante 
bijlagen aan de journalist kunnen worden verstrekt. Wij hebben hierover ook contact gehad met ABN 
AMRO en zij hebben geen bezwaar. Met het toezenden van het huurcontract en onderliggende 
stukken, die wij u tevens ter informatie bij deze Statenbrief meezenden, hebben wij voldaan aan 
hetgeen gevraagd is in het WOB-verzoek.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. 
 
Namens het college van GS, 
 
Voorzitter 
R.C. Robbertsen 
 
Secretaris 
H. Goedhart 


