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Toelichting

De PVV-fractie heeft op 2 mei 2011 schriftelijke vragen ingediend bij GS.  
 

1. Graag krijgen wij een opgave van de kosten die gepaard gaan met de verbouwing en inrichting 
(exclusief meubilair) van het nieuwe provinciehuis, waarvoor opdracht is verstrekt. 
 
Antwoord:
Op 21 september 2009 heeft u besloten voor het nieuwe provinciehuis de benodigde middelen 
beschikbaar te stellen ter dekking van de gemiddelde jaarlasten van € 5,4 miljoen. Deze gemiddelde 
jaarlasten betreffen de kapitaallasten voor aankoop en verbouwing/inrichting, gebouwgebonden 
exploitatiekosten (energie, schoonmaak en onderhoud) en de inkomsten uit verhuur. De kosten voor 
de verbouwing en inrichting vallen binnen dit kader. Zoals toegezegd, ontvangt u medio 2011 
volledig inzicht in de begroting voor verbouwing en inrichting. 
 



2. Bent u voornemens het nieuwe provinciehuis, al dan niet volledig, te voorzien van nieuw meubilair 
en zo ja, welke afweging wordt daarbij gemaakt? 
 
Antwoord:
Ja. Het huidige meubilair is afgeschreven en bovendien niet aanpasbaar aan het nieuwe concept. 
Een klein deel van het vergadermeubilair dat nog voldoet, wordt benut voor de inrichting van 
Paushuize. 
 

3. In het coalitieakkoord is besloten het aantal arbeidsplaatsen terug te brengen van  862 tot 675 fte. 
Hoeveel vierkante meter, voor veel belastinggeldgeld gekochte, kantoorruimte zal hierdoor 
ongebruikt geraken of blijven? 
 
Antwoord:
Als gevolg van het coalitieakkoord wordt afgeweken van het definitief ontwerp door één 
kantoorverdieping niet conform het ontwerp uit te voeren. Deze verdieping zal te huur worden 
aangeboden op de vastgoedmarkt, samen met de twee verdiepingen die op basis van eerdere 
besluitvorming niet in gebruik genomen worden. Verhuur zal leiden tot verlaging van de 
gemiddelde jaarlasten. 
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