
 
 

 

 

 

 
 

 

Notitie 

 

 Aan Rob Schouten 

 Van Winfried Dullaart, Wicher Schönau 

 Datum 22 mei 2013 

 

 Onderwerp Antwoorden op vragen van college en fracties n.a.v. second opinion 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Onderwerp # Vraag Steller Pagina 

rapport 

Synergievoordelen verga-

dercentrum 

1. Het onderdeel 4b van de onderzoekopdracht luidde: Brandweerka-

zerne gecombineerd met “vergadercentrum”.  

• Wat zijn de synergievoordelen? 

College  

  Antwoord:  

Als de locatie JL4 wordt gerenoveerd (varianten V0, V3a en V3b) dan 

zien wij geen synergievoordelen van een combinatie brandweerka-

zerne met vergadercentrum. In tegendeel: de mogelijke synergie van 

de ambtelijke organisatie en het vergadercentrum verdwijnt, als deze 

niet in het zelfde gebouw zijn gehuisvest. Bij een efficiënte indeling is 

inpassing in JL4 mogelijk, waardoor ruimtewinst door dubbelgebruik 

door gemeenteraad en ambtelijk apparaat ontstaat. 

 

  

 2. Vergadercentrum gekoppeld aan een brandweerkazerne: 

U stelt “Gezien een vergadercentrum in varianten V0, V3a en V3b 

inpasbaar is in het gebouw, is de ontwikkeling van deze functie bij de 

brandweerpost op Elkshove onlogisch, voor zover het motief van 

kostenbeperking aan de orde is.” 

Naast een financieel aspect spelen hierbij ook: 

Een juridisch aspect: De raad vergadert binnen de gemeentegrenzen 

Kwalitatieve  aspecten: Uitstraling, representatie, restwaarde. 

Heeft u ook een oordeel over deze aspecten ? 

College p.15 

  Antwoord:  

Wij hebben in de (korte) onderzoeksperiode een eventuele eis dat de 

gemeenteraad binnen de gemeentegrenzen moet vergaderen niet 

kunnen achterhalen in de bestaande wet- en regelgeving. Wij advise-

ren hiervoor een jurist in te schakelen. 

Voor wat betreft uitstraling en representativiteit kan een nieuwe 

raadsvoorziening een verbetering zijn ten opzichte van de huidige 

voorziening, maar de restwaarde ervan is zeer gering. 
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Resterende mogelijkheden 

Elkshove 

3. Het onderdeel  5  luidde: “Bij varianten 4a en 4b dient onderzocht te 

worden welke mogelijkheden resteren op de locatie Elkshove voor: 

• Inkomsten door woningbouw, of andere functies 

• Mogelijkheden om later kantoren bij te bouwen. 

• Het betrekken van andere gebruikers.” 

Op blz. 3 van uw rapport stelt u hierover: “Omdat deze vragen het 

karakter hebben van een nadere uitwerking (in subvarianten) of 

planvorming, beschouwen wij deze vragen niet als de kern van het 

onderzoek”. 

Graag vernemen wij uw nadere uitleg over dit punt. 

College p.3 

  Antwoord: 

Wij kunnen slechts globaal ingaan op dit onderdeel, omdat in de 

aangereikte gegevens geen informatie over bestemmingsplan, 

marktpotentie voor diverse functies etc. aanwezig is. Dit vraagt om 

nader onderzoek met inbreng van kennis van lokale marktomstan-

digheden. 

De ontwikkelpotentie kan in de berekeningen terugkeren als eenma-

lige opbrengst op basis van de residuele waarde van de locatie 

(ontwikkelingsopbrengsten, minus sloopkosten brandweerkazerne, 

minus aankoop- en sloopkosten van de bestaande woningen). Een 

eerste vingeroefening geeft, op basis van woningbouw een mogelijke 

netto opbrengst van € 400.000 tot € 750.000. 

 

  

Externe ontwikkelingen 4. Er wordt ons inziens te weinig stilgestaan zo niet voorbij gegaan aan 

het onderdeel organisatie ontwikkeling. Samenwerking, samenvoe-

ging, inkrimping worden niet voldoende verkend om als uitgangspunt 

te worden gezien voor alle plannen. Rijksbeleid is duidelijk: we gaan 

naar grotere gemeenten en meer (regionale) samenwerking.  

VVD  

  Antwoord:  

Wij zijn uitgegaan van thans bekende beleidsvoornemens. Fusie is dat 

niet. Omdat er wel een trend is naar grote gemeenten en regionale 

samenwerking hebben wij dit als afweging meegenomen in de keuze 

tussen de varianten. Deze laten een duidelijk verschil zien in de mate 

flexibiliteit bij (grote) organisatiebewegingen en het bijhorende 

kostenrisico. 

  

  

Tijdsaspect / 

 beoordelingstermijn 

5. Om de vergelijking te kunnen maken zijn alle modellen teruggebracht 

naar 10 jaar. Welke berekening ontstaat wanneer V4 en V0 worden 

gerekend naar 40 jaar. 

D66  

  Antwoord:  

Wij zijn in de berekeningen uitgegaan van een scope van 40 jaar voor 

de varianten V0 en V4, van 20 jaar voor variant V3b en van 10 jaar 

voor variant V3a. De gehanteerde afschrijvingsperioden komen 

hiermee overeen. 

Daarnaast hebben wij in het rapport een beschouwingstermijn van 10 

jaar gehanteerd omdat dat een periode is waarover beleidsontwikke-
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lingen enigszins kunnen worden overzien en omdat dat de beoogde 

gebruiksperiode van variant V3a is. Bij alle varianten is zo zichtbaar 

wat de financiële consequenties zijn als na 10 jaar een nieuw huisves-

tingsbesluit wordt genomen. 

 

 6. Beginjaar: u stelt voor de vergelijkbaarheid het beginjaar van zowel 

nieuw-, als verbouw op dezelfde periode. Wat zijn de consequenties 

als verbouw eerder start dan nieuwbouw? 

College p.12 

  Antwoord:  

Tijdwinst kan in de renovatievarianten mogelijk worden gevonden in 

een kortere voorbereidings- en uitvoeringstijd. Wij schatten dit op 

maximaal een half jaar. De financiële effecten hiervan (tijdelijke 

huisvesting en bouwrente) zijn gering. 

  

  

 7. In de onderzoeksopdracht staat onder Algemene uitgangspunten:  

5. Alle varianten bezien over een periode van 40 jaar. De varianten 3a 

en 3b hier naast inzichtelijk maken voor de genoemde termijnen van 

resp. 10 en 20 jaar. U hebt ervoor gekozen om u in uw onderzoek te 

richten op een termijn van 10 jaar. De consequenties van de varian-

ten 3a en 3b in de periode daarna blijven hierdoor onderbelicht. 

Graag een nadere toelichting hierop. 

College  

  Antwoord:  

Zie antwoord bij vraag 5. De vraag doet zich voor wat bij de varianten 

V3a en V3b de financiële effecten zijn van een nieuwe huisvestings-

beslissing na respectievelijk 10 en 20 jaar. Vanwege het grote aantal 

variabelen (nieuwbouw, verbouw, huur of een combinatie hiervan) 

en de onzekerheden (eventuele grote organisatieveranderingen) 

hebben wij dit buiten de scope gehouden. 

  

  

 8. Voor welke situatie zien wij ons in V3a geplaatst als een fusie uit 

beeld raakt ? 

College p.24 

  Antwoord:  

De consequentie zou zijn dat rond 2026 eenzelfde besluit genomen 

moet worden als op dit moment. Wel is dan bij variant V3a de 

financiële belemmering minimaal: het gebouw is (bijna) volledig 

afgeschreven. 

 

  

Aanpassing varianten (m2) 9. Op blz. 9 wordt gesproken over een “lichte versobering”; de BVO kan 

worden gereduceerd van 52 % naar 45%. Wanneer uitgegaan wordt 

van een sterke versobering, waarbij toch wordt voldaan aan de 

minimale eisen; leidt dit tot minder BVO; zo, ja hoeveel.(zowel 

procentueel als in m2) 

D66 p.9 

  Antwoord:  

Wij hebben bij deze versobering een inschatting gemaakt van wat 

redelijkerwijs bespaard kan worden op vierkante meters zonder 

teveel te moeten inboeten op de gewenste kwaliteit. Een verdere 
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versobering, bijvoorbeeld naar het wettelijk minimum voor de 

omvang van werkplekken, adviseren wij niet. 

 

 10. Bij V4 stelt u een reductie voor van 1.450 m
2
 in het BVO. 

Is de uitbreiding van 164 m
2
 in V0 bij het gebouw JL4 dan nog wel 

noodzakelijk? 

College p.19 

  Antwoord:  

Ons inziens past bij een investering van 40 jaar een upgrade van de 

entreepartij, waar deze 164 m
2
 voor bedoeld is. Uiteraard moet dit in 

de ontwerpfase nader worden uitgewerkt. 

 

  

 11. Hoe is een “maatpak” voor een organisatie te voorkomen? College p.21 

  Antwoord:  

De belangrijkste voorwaarde voor het voorkomen van een “knellend” 

maatpak is al ingevuld door te streven naar een flexibele werkomge-

ving. Hierdoor kan groei en krimp van de organisatie binnen zekere 

grenzen worden opgevangen zonder verbouwing. 

Daarnaast is een keuze voor renovatie per definitie geen maatpak; 

het bestaande gebouwvolume is immers maatgevend.  

 

  

 12. Er wordt in het rapport gesproken over BVO meters terwijl men 

vandaag de dag het meer over VVO meters heeft. Dan zijn er nog 

FNO en FVO en FO meters? Kan Twijnstra Gudde dit nader verklaren, 

waarom niet gewoon BVO of VVO? 

VVD  

  Antwoord:  

Wij hebben ervoor gekozen om de (NEN-)genormeerde oppervlakten 

van bureau bbn over te nemen. Alle kosten zijn uiteindelijk op BVO 

uitgelegd. Dat is het meest omvattende begrip. 

 

  

 13. Wat ons niet duidelijk is zijn de m
2
 waar men mee rekent. Zoals 

eerder aangegeven heeft Twijnstra Gudde het over BVO en FNO etc. 

maar ook de meters die worden gebruikt om de kosten per m
2
 aan te 

geven zijn ons niet duidelijk. 

VVD  

  Antwoord: 

Zie het antwoord bij vraag 12. 

 

  

Parkeren 14. Parkeren bij JL4: u stelt dat er voldoende parkeergelegenheid is 

rondom het gebouw JL4. Is dit in- of exclusief de gronden die we van 

de gemeente Alkmaar in bruikleen hebben voor een bepaalde 

periode ? 

College p.8 

  Antwoord:  

Inclusief. Wij zijn uitgegaan van continuering van de bestaande 

situatie. 

 

  

 15.  30% parkeren op maaiveld en fietsenstalling: de toename van het 

parkeren op maaiveld en een forse fietsenstalling zullen ruimtelijke 

College p.14 
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consequenties hebben voor de inrichting van het terrein rondom het 

gemeentehuis. Acht u een dergelijke toename van parkeren en 

fietsenstalling ruimtelijk acceptabel? 

  Antwoord:  

Wij kunnen niet beoordelen of dit acceptbal is. Dat hangt van meer-

dere variabelen af. Wij denken op basis van plattegronden (desk 

study) dat een ruimtelijke inpassing op deze manier wel mogelijk is. 

Of hij wenselijk is, is een tweede. 

 

  

 16. Hoe wordt bij V3a omgegaan met het tijdelijke parkeerterrein van 

Alkmaar? 

College 

(#c) 

p.20 

  Antwoord:  

Wij zijn uitgegaan van continuering van de bestaande situatie. 

 

  

Kunstdepot 17. Het kunstdepot van 400 m
2
 was in alle modellen opgenomen voor de 

vergelijking 

College p.8 

  Antwoord:  

Dat is in onze vergelijking ook nog het geval. Het depot wordt nu 

echter in alle varianten extern gehuisvest. 

 

  

 18. In de nieuwbouw is ook ruimte voor ca. 636 m
2
 voor kunstopslag en 

archief. Die hebben een andere kostprijs als kantoormeters. Nu 

wordt alles op een hoop geveegd. Dan gaan de prijzen per m
2
 

kantoor omlaag. 

VVD  

  Antwoord:  

Dit is op zich juist: een mogelijk kostenverschil zit in de inrichting en 

in de installaties. Het effect is echter minimaal, met name omdat in 

ons voorstel de kunstopslag niet in het gemeentehuis wordt opge-

nomen. 

 

  

Duurzaamheid 19. Blz. 10 het lijkt erop dat ”duurzaam” in de lucht hangt en dat in de 

raming alleen 1 miljoen hiervoor is opgenomen; het is onduidelijk of 

dit leidt tot een energie neutraal gebouw. Welke investering moet 

naar uw mening worden gedaan voor een energie neutraal gebouw. 

D66 p.10 

  Antwoord:  

In de bestaande documentatie is geen duidelijk beeld geschetst van 

de prestatie die qua duurzaamheid dient te worden gerealiseerd. Ook 

het begrip ‘energieneutraal’ is niet nader gespecificeerd. Het aanvul-

lende bedrag van € 1 mln voor duurzaamheid zou in termen van 

BREEAM de mogelijkheid bieden een standaard BREEAM Good 

gebouw naar het label Excellent te krijgen. 

 

  

 20. Blz. 10 punt. 6 in welke relatie staan (zie opm. 4) de 1 miljoen tot de 

813.500 euro t.b.v. DuBo? 

D66 p.10 

  Antwoord:  

Dat is op hoofdlijnen hetzelfde bedrag. In totaal wordt voor ca 1 mln 
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in duurzaamheid geïnvesteerd.  

   

 21. U stelt dat een bedrag van 1 miljoen voor nieuwbouw genoeg is voor 

een energieneutraal gebouw. Wat kost het om in een verbouwsitua-

tie, zoals JL4, hetzelfde te bereiken, of te benaderen ? 

College p.10 

  Antwoord:  

De constatering is niet juist: wij spreken ons niet uit over de kosten 

van een energieneutraal gebouw.  

In de bestaande documentatie is geen duidelijk beeld geschetst van 

de prestatie die qua duurzaamheid dient te worden gerealiseerd. Het 

aanvullende bedrag van € 1 mln voor duurzaamheid zou in termen 

van BREEAM de mogelijkheid bieden een standaard BREEAM Good 

gebouw naar het label Excellent te krijgen. Gebouw JL4 heeft dit 

uitgangspunt echter niet. In de verbouwvariant V0, waarbij gevels 

worden vervangen, is het mogelijk om met de extra investering van 

€ 1 mln een hoger niveau te realiseren. In andere twee renovatie 

varianten, waarbij in 10 of 20 jaar wordt afgeschreven achten wij zo’n 

extra investering gezien de kortere afschrijvingsperiode niet  verant-

woord. 

 

  

 22. Onder pt. 6 stelt u dat niet te beoordelen is of de maatregelen zich 

zullen terugverdienen. 

Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot het bovengenoemde punt ? 

 

College p.10 

  Antwoord:  

Het hangt sterk af van de gekozen maatregelen of deze zich terug 

verdienen. Er zijn binnen Breeam elementen die punten/credits 

opleveren waarvoor veel geïnvesteerd moet worden en die in de 

exploitatie weinig opleveren (zoals gebruik van secundair materiaal) 

en er zijn elementen (zoals HF-verlichting) die een relatief kleine 

investering vergen en zichzelf snel terugverdienen. 

 

  

 23. Pt. 4 Maatregelen duurzaam bouwen in JL4 V0 

U stelt het, gezien de duur van 40 jaar,  gepast te vinden een bedrag 

op te nemen voor maatregelen duurzaam bouwen, maar u hebt 

vooralsnog geen bedrag opgenomen.  

Wat zou volgens u een reëel bedrag zijn om de genoemde doelstel-

lingen te behalen? 

College p.11 

  Antwoord:  

De kosten hangen sterk af van de gevraagde prestatie. Zoals eerder 

gesteld zou een investering van € 1 mln bij nieuwbouw tot Breeam 

Excellent kunnen leiden. 

 

  

 24. Waar helemaal geen aandacht aan wordt besteed is de duurzaam-

heid ten aanzien van het achterlaten van JL4. Het achterlaten van een 

leeg pand in deze tijd van een krimpende kantoormarkt is niet 

VVD  
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bepaald duurzaam te noemen als het wel geconditioneerd dient te 

worden. Hoe kijkt Twijnstra Gudde aan tegen dit aspect? 

  Antwoord:  

Dit is inderdaad buiten beschouwing gelaten. Aan het in bezit houden 

of verkopen van JL4 kan geen duurzaamheidscore worden gehangen. 

Dit geldt overigens ook voor Elkshove dat al een jaar of 10 leeg staat. 

 

  

 25. In Alkmaar heeft Rabobank Alkmaar besloten haar hoofdkantoor aan 

de Hertog Aalbrechtweg duurzaam te renoveren. De kosten bedragen 

ca. 4 miljoen Euro (zie meer informatie op: 

http://pieterhaverkamp.nl/nieuws/152/rabobank-wil-oude-

hoofkantoor-voor-4-miljoen-euro-duurzaam-opknappen.html 

Dan zie je dat duurzaam verbouwen dus ook voor minder kan dan nu 

is begroot voor de JL4. 

VVD  

  Antwoord:  

Wij kunnen dit niet beoordelen. 

  

  

 26. De exploitatielasten lijken ons hoog maar dan moet je wel weten wat 

daar in zit. Wij zien niet duidelijk welke besparing de duurzame 

voorzieningen (energie) oplevert. Ook niet van de andere duurzame 

factoren. Wat bedoelt Twijnstra Gudde allemaal met duurzaam?  

VVD  

  Antwoord:  

In de variant V4* (nieuwbouw) is rekening gehouden met een 

besparing in de exploitatie (energie) van 20% t.o.v. de andere 

varianten. 

 

  

Kosten / benchmark 27. Blz. 10 punt 5 wanneer we uitgaan van de door u normaliter gehan-

teerde bouwkostenniveau voor een nieuw gemeentehuis en dit 

toepassen op Bergen; wat kost dan ons gemeentehuis? 

D66 p.10 

  Antwoord:  

Hier is verduidelijking nodig in de vraagstelling. In de varianten is 

duidelijk gemaakt wat het (nieuwe) gemeentehuis gaat kosten.  

 

  

 28. U onderbouwt uw reductievoorstellen met de term “gebruikelijke 

gegevens en benchmark”. 

Graag een nadere toelichting hierop. 

College p.9 

  Antwoord:  

Wij hanteren ervaringscijfers voor het aantal m
2
 per werkplek, 

omvang van vergaderzalen, pantry’s etc. Qua bouwkosten werken wij 

met ervaringsgetallen zoals kosten per m
2
. Voor de exploitatie putten 

wij uit FACANA, onze facilitaire database.  

 

  

Investeringraming (bbn) 29. Blz. 10 punt 7: hoe is het mogelijk dat bij de aansluitkosten een grote 

fout is gemaakt van 113.000 euro. 

D66 p.10 

  Antwoord:  

Wij kunnen slechts constateren dat het door bbn opgenomen bedrag 
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ons inziens te laag is.  

 

 30. Blz.11 punt 11 Betekent dit dat er bij V4 ook een fout is gemaakt en 

dat 531.000 extra moet worden opgevoerd? Immers, bij V0 is dit wel 

opgevoerd. U heeft weliswaar hierdoor een ander exploitatiemodel 

gehanteerd; maar hoe zit het dan met die 531.000?  

D66 p.11 

  Antwoord:  

Wij hebben de kosten voor sloop en bouwrijp maken van Elkshove in 

alle varianten meegenomen omdat de brandweerpost hoe dan ook 

daar gerealiseerd wordt. Ons eigen exploitatiemodel is van toepas-

sing op de exploitatielasten, niet op de eenmalige kosten zoals sloop 

en bouwrijp maken. 

 

  

Het Nieuwe Werken 31. blz. 15 voetnoot “nieuwe werken”. Welke invloed heeft het nieuwe 

werken op BVO. U merkt terecht op, dat “het nieuwe werken” niet is 

geconcretiseerd. Is juist in het kader van het nieuwe werken (daarbij 

behoort ook thuiswerken!) 3.100 m
2
 (het aantal m

2
 tijdens verhui-

zing) voor een gemeentehuis niet passend? Wordt dan in strijd 

gehandeld met eisen, die worden gesteld? Wat is de minimale 

standaard (m
2
)die per ambtenaar wordt gehanteerd? 

D66 p.15 

  Antwoord:  

Het nieuwe werken was reeds ingecalculeerd in de berekeningen van 

bbn. Dit heeft voor ons dus geen aanleiding gevormd de ruimtebe-

hoefte aan te passen. 

Zie verder onze opmerking bij vraag 9. 

 

  

Exploitatielasten (TG) 32. Blz. 17 wat bedoelt u met organisatiegebonden exploitatielasten? 

(Personeelskosten?). We hebben nu jaarlasten van JL4 691.000. In de 

rapportage wordt opgemerkt, dat deze niet 1-1 te vergelijken zijn. 

Echter voor een juiste beoordeling moeten we wel weten wat het 

totaal gaat kosten en dan toch in relatie tot de jaarlasten van JL4 nu; 

in de wetenschap dat bij JL4 extra investeringen moeten plaatsvin-

den. 

D66 p.17 

  Antwoord:  

Hier is een verduidelijking nodig in de vraagstelling. Organisatiege-

bonden exploitatielasten zijn kosten die beïnvloed worden door het 

specifieke gebruik van de huisvesting zoals repro, ICT beheer, con-

sumptieve diensten (verbruik automaten, restaurant, catering etc.), 

postkamer, facility management etc. 

 

  

Kwaliteit (TG) 33. Blz.22 Vanuit welk perspectief beoordeelt u de bereikbaarheid. D66 p.22 

  Antwoord:  

Er is een globale beoordeling gemaakt op basis van afstanden naar de 

kernen. De bereikbaarheid is gesplitst in toegang, ontsluiting en 

stalling, zowel voor mensen (voetgangers, fietsers, OV en auto’s) als 

middelen (goederenlogistiek).  
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 34. Met betrekking tot de bereikbaarheid is er een duidelijk verschil 

tussen de diverse delen van de gemeente (Schoorl, Bergen en 

Egmond). Op welk deel is uw beoordeling gebaseerd ? 

College p.22 

  Antwoord:  

Zie het antwoord bij vraag 33. 

 

  

 35. Op blz. 22 geeft men aan dat de bereikbaarheid van de JL4 beter is 

maar wij zien dat niet terug in de tabel. En dat terwijl de bereikbaar-

heid voor de inwoners uit al onze kernen (ook via OV) annex ambte-

lijke organisatie voor de JL4 beduidend beter is. 

VVD p.22 

  Antwoord:  

Zie het antwoord bij vraag 33. 

 

  

 36. NEN 8021: in hoeverre zijn hierin normen opgenomen voor kwalita-

tieve aspecten en in hoeverre zijn deze bindend?  

College p.15 

  Antwoord:  

De NEN 8021 is een gebruiksprestatie norm (in ontwikkeling). Hier 

worden verschillende niveaus van gebruiksprestatie geoperationali-

seerd. Deze zijn gekoppeld aan andere NEN-normen of het Bouwbe-

sluit. Met deze NEN kan een kwalitatieve grens worden gedefinieerd 

in termen van eisen en wensen. 

 

  

Financien (TG) – aanpas-

singen gebouwen 

37. Installatie JL4 

Zit hierin ook een be- en ontvochtigingsinstallatie opgenomen zoals 

in het PVE van bbn ? 

College p.16 

  Antwoord: 

Enerzijds zijn de gehanteerde getallen kengetallen, te globaal om hier 

een helder antwoord op te kunnen geven, anderzijds moet dit gezien 

het gehanteerde kengetal van € 450 qua investering inpasbaar zijn. In 

het exploitatiekengetal van energielasten is hier echter geen rekening 

mee gehouden (energielasten nemen toe door bevochtiging). 

Overigens raden wij be- en ontvochtigingsinstallaties in veel gevallen 

af, omdat zij meer binnenmilieuklachten veroorzaken dan voorko-

men. 

 

  

 38. Is de kwalificatie “minimum” bij kwaliteit casco een verlaging van de 

kwalificatie die BBN heeft gehanteerd?  Zo ja, wat is hiervan het 

gevolg? 

College p.19 

  Antwoord: 

Dit is geen verschil t.o.v. de door bbn gehanteerde kwalificatie. 

Hiermee wordt bedoeld dat het casco gehandhaafd blijft en daarmee 

vaste elementen zoals gevel, schachten en trappenhuizen gehand-

haafd blijven. 

 

  

 39. Bij de kwalificatie “gemiddeld” voor installaties,  welke norm wordt College p.19 
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dan bereikt in vergelijking met de normen die in de RIE worden 

genoemd? 

  Antwoord: 

Wij gaan daarbij uit van categorie A voor de kantoorvleugels. Dit zijn 

de kwaliteitsniveaus die in de RI&E worden gehanteerd en deze 

komen voort uit Arbo-normen en overige regelgeving.  

Verdeling is als volgt: 

- Klasse A: niveau goed, maximale concentratie CO2 600 ppm 

- Klasse B: acceptabel, 800 ppm 

- Klasse C: matig, 1.000 ppm 

- Hygiënische grenswaarde 1.200 ppm 

 

  

Financiën (TG) 40. De bedragen van het financiele overzicht op pag 23, komen niet 

overeen met de bedragen zoals deze in de tabellen 3, 5 en 6 worden 

gespecificeerd. Kunnen wij bedragen krijgen die herleidbaar zijn? 

GBB  p.23 + 

bijlage 2 

  Antwoord: 

De bedragen in tabel op pagina 23 zijn de juiste. In tabel 3 en 5 is per 

abuis de tijdelijke huisvesting opgenomen. 

 

  

 41. Op blz 23 is de laatste alinea onduidelijk. Kan hier een betere verwij-

zing komen naar de bedragen? 

 

GBB  p.23  

  Antwoord: 

Hier is een verduidelijking in de vraagstelling nodig. 

 

  

 42. Kan er een uitsplitsing komen van de totaal kosten 2013-2026, daar 

vele kosten eenmalig van aard zijn? 

GBB  p.23 

  Antwoord: 

Die uitsplitsing is gemaakt: wij onderscheiden éénmalige kosten en 

opbrengsten, investeringen en exploitatiekosten. Wij hebben de 

jaarlijkse lasten gezuiverd van eenmalige kosten en opbrengsten. 

Vandaar dat wij verder kijken dan 2 of 3 jaar in de exploitatie. 

 

  

 43. Tabel 6 geeft een specificatie van eenmalige kosten en opbrengsten, 

kunnen kapitaallasten wel worden opgeteld bij eenmalige kosten? 

GBB  bijlage 2 

tabel 6  

  Antwoord: 

Nee, dit zijn onvergelijkbare grootheden en optelling zou derhalve 

niet terecht zijn. In de cashflow berekeningen van de varianten is 

rekening gehouden met een splitsing tussen jaarlasten en eenmalige 

kosten en opbrengsten.  

 

  

 44. In tabel 6 zijn voor alle varianten de kosten voor bouwrijpmaken 

opgenomen, maar geen opbrengst aangegeven bij verkoop.   Kan 

globaal worden aangegeven wat de verwachte opbrengsten zijn?   

(Gemeentebelangen heeft al eerder een schets gemaakt waarop zijn 

opgenomen: 

GBB  bijlage 2 

tabel 6  
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  - een brandweergarage 

  - twee woontorens 

  - 5 vrije bouwkavels 

 mogelijk kan deze bijgaande schets helpen een inschatting van de 

opbrengst te maken) 

  Antwoord: 

Zie het antwoord bij vraag 3. 

 

  

 45. Legeskosten: zijn de volledige legeskosten meegenomen in uw 

berekening? 

College p.11 

  Antwoord: 

Ja, deze zijn meegenomen als een opslag van 2% van de bouwkosten. 

 

  

 46. Een reductie van ca. 1.450 m
2
 in het benodigde oppervlak kan als 

consequentie hebben dat minder woningen behoeven te worden 

aangekocht. Is dit meegenomen in de berekening ? 

College p.15 

  Antwoord: 

Nee, dit is niet meegenomen. 

 

 

  

 47. Graag uitleg over organisatiegebonden exploitatielasten. College bijlage 2 

  Antwoord: 

Zie het antwoord bij vraag 32. 

 

  

 48. Bij uitwerking van een van de varianten dient altijd rekening te 

worden gehouden met onvoorziene kosten. Bij welke variant(-en)  

acht u de kans op overschrijding van de geschatte kosten het grootst. 

College  

  Antwoord: 

We hebben rekening gehouden met een gedifferentieerd percentage 

onvoorzien (nieuwbouw 5%, renovatie 8%), daarmee achten wij de 

overschrijding beheersbaar. 

Bovendien leert de ervaring (cie. Duivestijn) dat de belangrijkste 

oorzaken van kostenoverschrijding scopewijzigingen en politieke 

besluitvorming zijn. Op die aspecten zien wij op voorhand geen 

verschillen tussen de varianten. 

 

  

 49. In de nieuwbouw zien wij geen grondopbrengst terug komen voor 

Elkshove. Als je daar woningbouw realiseert dan heeft die grond 

gewoon een waarde. Nu wordt die grond meegenomen alsof deze 

gratis is. Ja, hij is al afgeschreven maar er zit wel een mogelijke 

opbrengstwaarde in. Voorts moeten er ook nog woningen aange-

kocht worden. Dat kost ca 2.085.000,- Euro. Die worden volgens ons 

niet meegenomen in de totale investering. Dat is toch gewoon 

onderdeel van de bouwkosten? 

VVD  

  Antwoord: 

In de nieuwbouwvariant op Elkshove (variant V4) is rekening gehou-
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den met aankoop van de woningen en realisatie van de nieuwbouw. 

In dat geval is er geen sprake van verkoop van grond. 

 

 50. Er wordt niet consequent gesproken over prijzen in of exclusief btw. 

Dat loopt door elkaar en is verwarrend. Doe dan alles exclusief btw 

zodat mensen appels met appels kunnen vergelijken. De 21 % btw die 

er bij komt is natuurlijk gewoon prijsverhogend en geeft sommigen al 

een verkeerd beeld. Voorts, is gerekend met het 6% btw tarief voor 

bouwopdrachten indien deze bijvoorbeeld in het geval renovatie op 

korte termijn  wordt uitgevoerd? 

VVD  

  Antwoord: 

Het is juist dat de gemeente voor (een deel van) de investering 

gebruik maken van BTW-compensatiefonds. Omdat alle door ons 

gehanteerde bedragen consequent exclusief BTW zijn hebben wij dit 

buiten beschouwing gelaten. 

Het verlaagde BTW-tarief van 6% voor renovatieopdrachten is alleen 

van toepassing op particuliere woningbouw en geldt daarnaast tot 1 

maart 2014. 

 

  

 51. Wat is eigenlijk het budget voor huisvesting op jaarbasis. Ik neem aan 

dat men een budget heeft wat is afgeleid van het aantal inwoners 

o.i.d. en hoe ziet dat budget er in de toekomst uit? 

VVD  

  Antwoord: 

Wij kennen het huidige huisvestingsbudget niet, wel de bestaande 

exploitatielasten. Deze zijn echter niet zuiver vergelijkbaar vanwege 

het uitblijven van (reguliere) investeringen in JL4 de laatste jaren. 

 

  

 52. Na externe consultatie worden wat ons betreft de kosten van 

renovatie te hoog ingeschat. Zeker in deze tijd. Renovatie kan snel 

starten dus je kunt nu goede deals doen. Nieuwbouw duurt nog even 

en de vraag is wat de bouw over 3 jaar doet. Zie eerder punt 3. 

VVD  

  Antwoord: 

Wij kunnen deze ‘externe consultatie’ niet beoordelen. In algemene 

zin adviseren wij om in de besluitvorming niet vooruit te lopen op 

mogelijke voordelen als gevolg van marktwerking. Zowel bbn als wij 

hanteren gemiddelde conjunctuur gegevens. 

Zie voor mogelijke tijdwinst bij renovatie ons antwoord bij vraag 6. 

 

  

 53. Op blz. 7 komen wij op een bedrag excl. btw van 15.980.990 Euro die 

wij delen door 6.258 m
2
 = € 2.553,68 per m

2
 excl. btw voor het 

gemeentehuis en 1.065.289 Euro : 579 m
2
 = € 1.839 voor de brand-

weer. Dan lezen wij gaandeweg wat besparingsmogelijkheden in het 

gebruik van m
2
. Op blz. 15 staat een besparing van 2.658 m

2
 voor 

gemeentehuis nieuw en 2.250 m
2
 voor gemeentehuis JL4, lezen wij 

dit zo goed? 

VVD p.7 

  Antwoord:   
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De getallen in het rapport spreken voor zich. Wij merken op dat de in 

de vraag genoemde m
2
-prijzen geen bouwkosten zijn, maar investe-

ringskosten, inclusief aanvullende en bijkomende kosten (verdiept 

parkeren, sloop- en woonrijp maken, honoraria, onvoorzien, etc.). 

De genoemde ‘besparing’ is niet correct bepaald. Deze is voor het 

nieuwe gemeentehuis 1.461 m
2
 bvo. De correctie van 2.250 m

2
 heeft 

betrekking op de tijdelijke huisvesting. 

 

 54. In tabel 3 op bijlage 2 zien wij prijzen per m
2
 maar geen genoemde 

m
2
. Als wij het totaal bedrag nemen en dit delen door de prijs per m

2
 

komen wij op de volgende m
2
: V4 7.190 m

2
, V0 6.019 m

2
, V3a 5.854 

m
2
 en V3b ook 5.854 m

2
. Bij meer meters wordt het per m

2
 goedko-

per. Hier zijn wij het spoor bijster, graag nadere uitleg? 

VVD bijlage 2 

  Antwoord: 

Wij kunnen deze berekeningen niet herleiden. De variant V4 is 

inclusief een halfverdiepte parkeergarage die de gemiddelde m
2
-prijs 

drukt. 

 

  

 55. Op blz 8 staat V0. Als JL4 wordt gerenoveerd dan is er nog een 

investering overig van 2.231.000 Euro dat is incl. sloop en woonrijp 

maken Elkshove en een kelder bij JL4. Daarmee vliegen de kosten 

voor de brandweer omhoog denken wij. Een parkeerkelder bij JL4 

lijkt ons niet noodzakelijk. Er is ruimte genoeg. Zeker als het dieren-

asiel ook weggaat. 

VVD p.8 

  Antwoord: 

Wij kunnen dit niet herleiden. Wij merken op dat het in deze passage 

gaat om door bbn gehanteerde getallen, waarbij overigens geen 

sprake is van een parkeerkelder maar van een gebouwde parkeer-

voorziening bij JL4. 

 

  

Marktwaarde 56. U noemt als marktwaarde de residuele grondwaarde van nieuwbouw 

op Elkshove. Hoe is dit verder in de berekeningen zichtbaar, bijvoor-

beeld na een periode van 10 jaar? 

College p.18 

  Antwoord: 

Dit is zichtbaar in het aspect ‘boekverschil na 10 jaar’. 

 

  

 57. Wat is de marktwaarde van de brandweerkazerne na 10 jaar ? 

 

College p.18 

  Antwoord: 

Deze is op basis van de residuele grondwaarde te bepalen. Waar-

schijnlijk dus de marktpotentie voor woningen. Zie eerdere vingeroe-

fening bij vraag 3. 

Een eventuele overdracht van de brandweerkazerne aan een veilig-

heidsregio vraagt om specifieke afspraken (bijv. op basis van boek-

waarde of herbouwwaarde). 
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 58. De opbrengst van JL4 wordt veel te hoog ingeschat. Navraag bij de 

heer Bregman van Thunnissen Select Projecten BV, een project 

ontwikkelaar gevestigd in de Comeniusstraat op hetzelfde terrein als 

de Jan Ligthartstraat leert dat 250 Euro per m
2
 realistisch is. De 

opbrengst van de JL4 is dan ca. 1.463.500,00 Euro. Dat scheelt meer 

dan 2,2 miljoen Euro met het door Twijnstra Gudde opgevoerde 

bedrag! Graag vernemen wij van Twijnstra Gudde de wijze waarop zij 

tot een opbrengst zijn gekomen als benoemd in hun rapport van ca. 

3,6 miljoen Euro? 

VVD  

  Antwoord: 

Deze inschatting is gebaseerd op het taxatierapport van Kuijs Reinder 

Kakes. Hoewel dit rapport bijna 2 jaar oud is, wordt daarin al reke-

ning gehouden met verminderde marktomstandigheden (er wordt 

rekening gehouden met een investering voor onderhoud en een 

leegstandsperiode van 6 maanden. Daarnaast is de € 3,66 mln de 

laagste van de 3 waardeberekeningen, B = € 3,9 mln, C = € 4,5 mln. 

marktwaarde). Wij merken op dat het bepalen van een betrouwbare 

marktwaarde in deze tijd erg lastig is. 

 

  

Tijdelijke huisvesting 59. De benodigde tijdelijke huisvesting is 3.100 m
2
 terwijl het bestaande 

Elkshove nu 3.500 m
2
 BVO heeft,  kan het bestaand Elkshove hiervoor 

worden ingezet (eventueel gedeeltelijk) en wat zouden hiervan de 

kosten globaal zijn? 

GBB   

  Antwoord: 

Het bepalen van de investeringskosten voor tijdelijke renovatie van 

Elkshove is een hele specifieke opgave. Deze valt niet binnen onze 

onderzoekscope. 

Wij merken overigens op dat het bestaande Elkshove een bruto 

oppervlakte heeft van 3.130 m
2
 met een fno van 1.765 m

2
, terwijl 

tijdelijke huisvesting minimaal 2.200 m
2
 fno vergt. Hier zou dus 

aanvullende ruimte gecreëerd moeten worden. 

 

  

 60. Is het ook mogelijk de renovatie JL4 gefaseerd (per gebouwdeel en/of 

per verdieping) uit te voeren, waardoor er minder tijdelijke huisves-

ting nodig is? 

GBB  

  Antwoord: 

Ja, dat is mogelijk. Maar vanwege het eerdere raadsbesluit om alle 

gefaseerde varianten uit te sluiten, zijn wij uitgegaan van één fase. 

Wij merken op dat gefaseerde uitvoering extra verstoring van het 

bedrijfsproces met zich mee brengt. In de huidige renovatievarianten 

wordt al twee keer verhuisd, bij gefaseerde renovatie worden dat er 

mogelijk meer. Ook zijn de kosten van gefaseerde uitvoering door-

gaans hoger dan die van uitvoering in één fase. 

Het is de vraag of dit alles opweegt tegen de minderkosten van een 

kleinere tijdelijke huisvesting. 
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 61. De post tijdelijke huisvesting voor JL4 is gelet op de huidige leegstand 

op het bedrijventerrein alsmede consultatie naar de huurpenningen 

voor tijdelijke huurcontracten heel hoog. Wij denken dat dit een 

nadere nuancering behoeft. 

GBB  

  Antwoord: 

In de berekening van de tijdelijke huisvesting zijn wij uitgegaan van 

de huur van units. Als er mogelijkheden zijn om in de nabijheid 

goedkoper te huren, dan lijkt ons dat het onderzoeken waard. 

 

  

DBFMO 62. In uw rapport zou een passage opgenomen worden over diverse 

realisatiemogelijkheden, zoals “design, build, finance en maintain” in 

diverse samenstellingen. Graag bij de presentatie hier aandacht aan 

schenken. 

College p.17 

  Antwoord: 

Wij herkennen dit niet als een aan ons gestelde vraag. Het betreft 

contractvormen die in elke variant gekozen kunnen worden. 

De afweging om dergelijke contractvormen te kiezen heeft mede te 

maken met de mate waarin de gemeente risico’s willen lopen, over 

financiering kan beschikken en/of de markt wil betrekken. 

 

  

Scoremethodiek 63. Graag een uitleg van de scoremethodiek  1-2 en 3. 

 

College p.21 

  Antwoord: 

Het gaat hier om een relatieve vergelijking tussen de varianten. Als 

een variant ‘1’ scoort dan geeft deze de beste resultaten op het 

beoordeeld aspect. 

  

  

 

 


