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De Provincie gaf € 9.950.000,00 belastinggeld uit, een kleine € 10 miljoen, aan drie lege verdiepingen. 
Dat is dus nog voor de verbouwingskosten, plannenmakerij en overhead, want dan staat de teller al 
snel op een miljoen of 15. En straks komen de lopende kosten voor regulier dagelijks onderhoud, zeg 
de servicekosten, ook voor rekening van de belastingbetaler.  

De PVV-fractie heeft gepoogd om GS te enthousiasmeren om deze verdiepingen te verhuren aan 
verbonden partijen. Zo vroegen wij GS op 19 september om zich daartoe tot het uiterste in te 
spannen. Dat werd toegezegd.  

Tijdens de cie BEM, van 10 oktober,  zegde de gedeputeerde ook toe, op ons verzoek, een overzicht 
te verstrekken van de huisvestingslasten van verbonden partijen. Mooi, dan zou GS zelf ook eindelijk 
een beeld krijgen van deze lasten bij gesubsidieerde instellingen en zouden wij als PS onze 
controlerende taak  serieus kunnen uitvoeren. In een memo van 24 november werd deze toezegging 
net zo makkelijk weer ingetrokken. De argumenten die er met de haren bijgesleept werden ter elder 
ure waren, dat GS verbonden partijen niet wil dwingen en niet wil korten op hun subsidies. Beide 
zaken zijn echter in het geheel niet aan de orde. Het is wellicht voor een subsidieontvangende partij 
zelfs interessant te maken om te verhuizen naar het nieuwe provinciehuis. Dat kan je echter alleen 
beoordelen als je de feiten kent. Hoe serieus moeten wij de uiterste inspanning van GS inschatten als 
men niet bereid is om zelfs maar te kijken naar de huisvestingslasten van de verbonden partijen?  

Zowel Kunst Centraal als het NMU verhuisden of verhuizen een dezer dagen, maar niet naar de 
Archimedeslaan. Is er al nagedacht over de huisvesting van de RUD’s? Wat heeft GS gedaan om deze 
partijen naar het nieuwe provinciehuis te laten verhuizen? 

Wij willen dat overzicht hebben van huisvestingslasten gewoon ontvangen. En het is urgent want de 
verhuizing is aanstaande. Wij willen gewoon kunnen zien hoe de vlag er bij hangt en als GS een begin 
wil maken met haar toezegging om zich tot het uiterste in te spannen om verbonden partijen ertoe 
te bewegen om te verhuizen, is ook voor GS een dergelijk overzicht noodzakelijk.  

Gelieve dit overzicht alsnog te verstrekken. 

 


