
 

 

  Memorandum 

 

 

Datum : 27 februari 2012 

Aan : Statencommissie BEM 

Van : gedeputeerden drs. R.W. Krol en J.W.R. van Lunteren   

Onderwerp : Verbouwing en inrichting nieuwe Provinciehuis  

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Onlangs leverde Strukton de verbouwing van ons nieuwe Provinciehuis op en maakten we bekend dat 

op 16 april de eerste werkdag in ons nieuwe gebouw is. Met het afronden van de verbouwing en de 

aanbesteding van het meubilair, zowel voor de verdiepingen als de bestuursvleugel, hebben we meer 

zicht gekregen op de kosten die hier mee gemoeid zijn. 

Graag informeren wij u met dit memo over de stand van zaken.  

 

Kosten verbouwing 

In de statenbrief van 5 juli 2011 gaven wij u al een financieel overzicht van de verbouwing. Daarin 

werd de tussenstand weergegeven van juni 2011. Inmiddels is de verbouwing nagenoeg afgerond (er 

wordt enkel nog aan kleine restpuntjes gewerkt) en zijn de aanbestedingen grotendeels uitgevoerd. Wij 

maken de tussenbalans op en zullen u hierover in het tweede kwartaal berichten. Een  definitieve 

afrekening van de hele verbouwing is pas te geven nadat we een jaar werkzaam zijn in het gebouw en 

weten welke werkzaamheden nog nodig zijn om aan alle medewerkers een goede werkomgeving te 

kunnen bieden.  

 

Meubilair 

Zoals we u eerder lieten weten is voor de aankoop van het nieuwe meubilair aanbestedingen 

uitgevoerd. Inmiddels is het meubilair besteld voor de begane grond (ontvangsthal en restaurant), de 1
e
 

etage (vergaderzalen), de bestuursvleugel  en de standaard kantoorverdiepingen. De totale kosten voor 

het meubilair voor deze verdiepingen bedragen circa €1,85 miljoen euro. 

 

Kamers gedeputeerden en commissaris van de Koningin 

In eerdere memo’s gaven we aan dat de kamers voor de gedeputeerde uniform zouden worden 

ingericht met daarbij de afspraak dat er dan ook de komende bestuursperioden geen nieuw meubilair 

wordt aangeschaft. In principe zijn dit dus de meubels tot 2022. Een gebruiksduur van tien jaar is 

gebruikelijk. Hierbij natuurlijk de aantekening dat ze na tien jaar niet vervangen hoeven te worden. 

Ook in het huidige provinciehuis gebruiken gedeputeerden meubilair van 17 jaar oud. In een eerder 

stadium werd nog gesproken over de begroting van €20.000. De meubels voor de kamers zijn 

inmiddels besteld. De kosten per kamer bedragen voor de commissaris € 13.900 (in verband met de 

omvang van de kamer) en voor de gedeputeerden € 11.600.  

 

Politieke ruimten 

Naar uw wens worden de werkplekken op de 17e etage (waar de fractiekamers en de griffie zitten) 

waar mogelijk ingericht met bestaand meubilair.  Mocht er onvoldoende bestaand meubilair 

beschikbaar zijn, dan wordt de inrichting aangevuld met het nieuwe meubilair zoals ook op de 

standaard kantoorverdiepingen wordt geplaatst. De exacte kosten voor de politieke ruimten kunnen 

worden gegeven zodra bekend is of en hoeveel aanvullend meubilair nodig is.   
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Planning 

Zoals u inmiddels weet zal de eerste werkdag in het nieuwe Provinciehuis op 16 april aanstaande zijn. 

Tot die tijd wordt hard gewerkt aan onder meer het afronden van de restpuntjes van de verbouwing, 

het aanleggen van de ICT voorzieningen en uiteraard het aanbrengen van het wapen en de naam van 

onze provincie op de gevel. Wij vragen u om alvast 20 juni in uw agenda te reserveren. Dat is de dag 

waarop het Provinciehuis officieel wordt geopend en wij iedere belangstellende in ons Provinciehuis 

zullen verwelkomen! 

 


