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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de 
heer René Dercksen van de Partij voor de Vrijheid betreffende Verbouwing / nieuwe Provinciehuis  
(d.d. 08-07-2011) 
 
Toelichting

Recentelijk stelde de PVV-fractie vragen over de kosten van de verbouwing van het nieuwe provinciehuis. 
Onderdeel van ons verzoek om inzage te krijgen in het bestek / technische omschrijving. Die informatie 
ontbrak in het aanvullende pakket informatie dat wij via projectbureau Eureka ontvingen. Vandaar wederom 
het volgende verzoek: 
 

1. Graag ontvangen wij een kopie van de technische omschrijving en/of bestek en/of het definitief 
ontwerp (DO) van de verbouwing van het nieuwe Provinciehuis. 
 
Antwoord:
De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van het DO+ en niet op basis van een technische 
omschrijving en/of bestek (bouwteam-constructie). De aannemer is verantwoordelijk voor de 
uitwerking in het technisch ontwerp. Het DO+ligt ter inzage bij het projectbureau Eureka (Jj2.42). 
 



2. Is het pand aan de Archimedeslaan 6, het nieuwe Provinciehuis, getaxeerd? Zo ja, dan ontvangen 
wij graag een kopie van het volledige taxatierapport. Zo neen, waarom niet? 
 
Antwoord:
Wij hebben een taxatie laten uitvoeren in de zin van een waardebepaling. Deze heeft u ontvangen 
als bijlage bij de beantwoording van uw vragen d.d. 6 juni 2011. 
 

3. U geeft aan actief op zoek te zijn naar mogelijkheden tot verhuur. Wij stellen echter vast dat geen 
enkele makelaar de leegkomende ruimten te huur aanbiedt. Graag vernemen wij van hoe u deze taak 
invult, nu u noch een makelaar heeft ingeschakeld, noch bereid bent om aan de Provincie gelieerde 
instellingen er toe te bewegen zich in het nieuwe Provinciehuis te huisvesten. Leeft bij 
Gedeputeerde Staten wel het besef dat de rekening van de aankoop van het nieuwe Provinciehuis 
door de belastingbetaler is betaald? 
 
Antwoord:
Wij hebben makelaar DTZ Zadelhoff ingeschakeld. Zoals wij hebben aangegeven in de 
beantwoording van uw vragen d.d. 6 juni 2011 zijn wij actief op zoek naar mogelijkheden tot 
verhuur. 
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