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1 Inleiding 

1.1 Voorgeschiedenis 

De gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl zijn op 1 januari 2001 gefuseerd tot 
de huidige gemeente Bergen. De voormalige gemeentehuizen in Egmond en 
Schoorl zijn daarna verkocht, het gemeentehuis Elkshove in Bergen heeft sinds 
de fusie een aantal tijdelijke functies gehad en staat momenteel leeg.  
De ambtelijke organisatie is sinds 2001 gehuisvest in een voormalig schoolge-
bouw aan de Jan Ligthartstraat 4 (JL4) in Alkmaar). Voor haar vergadering 
maakt de gemeenteraad sinds 2006 gebruik van zaalruimten in het sportcen-
trum De Beeck in Bergen.  
 
In september 2010 besloot de gemeenteraad om DAAD Architecten BV de 
opdracht te verlenen om de bouwmogelijkheden van een gemeentehuis op de 
locatie Elkshove, de bruikbaarheid van het bestaande gebouw Elkshove en de 
combinatiemogelijkheden met een brandweerkazerne te onderzoeken. Het 
resultaat hiervan was een groot aantal modellen, waaruit vier varianten zijn 
afgeleid.  
Het college heeft vervolgens in april 2011 aan bureau BBN de opdracht 
gegeven om de vier varianten voor de bouw van een nieuw gemeentehuis op de 
locatie Elkshove in Bergen te beoordelen op alle relevante aspecten. In een 
later stadium is hier nog een variant 0 aan toegevoegd: voortzetting van de 
huisvesting op de locatie JL4.  

 
De gemeenteraad van Bergen heeft op 2 februari 2012 besloten:  
- de voorkeur uit te spreken voor variant 4 (nieuwbouw, dus niet gebruikma-

ken van het bestaande gebouw en niet gefaseerd bouwen) 
- het college van B&W de opdracht te geven om variant 4 uit te werken in een 

Programma van Eisen, een planning en begroting.  
 
Het Programma van Eisen (PvE) is in juli 2012 opgeleverd, aangevuld met 
twee stichtingskostenramingen1. In combinatie met een Risico-inventarisatie- 
en Evaluatieonderzoek (RI&E) heeft BBN onderzoek gedaan naar de gebreken 
aan het gebouw JL4 met betrekking tot de technische en economische levens-
duur van onderdelen en installaties. Deze notitie heeft een vergelijking tussen 
de nieuwbouwvariant op Elkshove en de renovatie van JL4 opgeleverd. Ook 
voor deze varianten is een stichtingskostenraming gemaakt. 

                                                           
1  De stichtingskostenraming Nieuwbouw gemeentehuis en brandweerpost (14-06-2012) kent 

twee varianten: half verdiept parkeren en volledig verdiept parkeren. 
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De ondernemingsraad van de gemeente Bergen heeft zich recent tweemaal 
uitgesproken over de planvorming.  
Eenmaal door haar visie op het PvE te geven en eenmaal middels een reactie 
op het instemmingsverzoek inzake het Plan van Aanpak RI&E.  
 

1.2 Aanleiding 

Voor het dossier gemeentehuis is een vakcommissie van de gemeenteraad 
actief. In twee vergaderingen van de vakcommissie die in het najaar van 2012 
plaatsvonden, stond het genoemde besluit van de raad inclusief de nadien 
opgeleverde stukken op de agenda.  
Tijdens een informeel ‘Benen op tafel overleg’ op 23 januari 2013 heeft de 
vakcommissie het college verzocht een second opinion uit te laten voeren en 
nadere varianten te laten onderzoeken door een te selecteren bureau. Hiervoor 
heeft de vakcommissie onderzoeksopdracht vastgesteld.  
 
Begin maart 2013 is Twynstra Gudde geselecteerd voor de uitvoering van het 
onderzoek. Het resultaat, te weten deze rapportage, het begeleidend schrijven 
en een vragenlijst van het college, wordt op 24 april 2013 aan de vakcommissie 
gestuurd en op 7 mei 2013 door Twynstra Gudde gepresenteerd en toegelicht 
aan de vakcommissie. 
 

1.3 Onderzoeksopzet 

Centraal in het onderzoek staat een second opinion op twee reeds bestaande 
varianten (V4 en V0). Daarnaast is gevraagd in hoeverre deze twee varianten 
kunnen worden aangepast (V4* en V0*), en deze vergeleken met twee nieuw 
te ontwikkelen ‘low budget varianten’ (V3a en V3b). 
 
Het onderzoek richt zich daarmee op vier mogelijke oplossingen: 
 

variant oplossingsrichting locatie termijn  
V4* nieuwbouw gemeentehuis 

nieuwbouw brandweerpost 
Elkshove 
Elkshove 

40 jaar 
40 jaar 

V0* duurzame renovatie gemeentehuis 
nieuwbouw brandweerpost 

JL42 
Elkshove 

40 jaar 
40 jaar 

V3A renovatie gemeentehuis (korte termijn) 
nieuwbouw brandweerpost 

JL4 
Elkshove 

10 jaar 
40 jaar 

V3B renovatie gemeentehuis (middellange termijn) 
nieuwbouw brandweerpost 

JL4 
Elkshove 

20 jaar 
40 jaar 

                                                           
2  In de opdrachtformulering wordt voor variant V0* gesproken over handhaven De Beeck. 

Gezien de investeringstermijn van 40 jaar en het feit dat de meest recente documentatie uit-

gaat van aanbouw bij JL4 is dit laatste uitgangspunt gekozen. Zie nadere uitleg in paragraaf 

3.5.  
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Doelstelling 
Met het beoordelen van de kwaliteit van de bestaande stukken (second opinion) 
en het vergelijkbaar maken van de varianten, beoogt Twynstra Gudde een 
realistisch beeld te geven van mogelijke oplossingsrichtingen.  
Daarmee wordt bijgedragen aan de doelstelling het onderzoek om de vakcom-
missie te ondersteunen bij de vraag hoe zij een verantwoord advies kan geven 
over de gemeentelijke huisvesting.  
 
Onderzoeksvragen 
Op basis van de opdrachtformulering zijn de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd.  
 
1. Bestaande varianten (V4 en V0): 
- second opinion: wat is de kwaliteit van de uitwerking (financieel en inhou-

delijk)? 
 
2. Aangepaste varianten (V4*, V0*, V3a en V3b): 
- kan met de bestaande varianten (V4 en V0) creatiever worden omgegaan, 

opdat kosten worden bespaard? 
- vergelijking: hoe verhouden deze aangepaste varianten zich tot de low 

budget varianten (V3a en V3b)? 
 
In de opdrachtformulering is nog een tweetal onderzoeksvragen opgenomen, te 
weten: 
- wat zijn de synergievoordelen van een combinatie met een vergadercen-

trum? 
- welke mogelijkheden resteren op de locatie Elkshove? 

 
Omdat deze vragen het karakter hebben van nadere uitwerking (in subvarian-
ten) of planvorming, beschouwen wij deze vragen niet als de kern van het 
onderzoek.  
 
Hoofdstuk 3 beschrijft de variantenvergelijking. Hierin worden de onderzoeks-
vragen 1 en 2 beantwoord. Handvatten voor besluitvorming over de vier 
varianten worden in hoofdstuk 4 aangereikt. 
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2 Verantwoording 

2.1 Scope van het onderzoek 

Onderwerp van dit onderzoek is de planvorming van het gemeentehuis voor de 
gemeente Bergen. Op basis van de huidige documentatie zijn nog twee varian-
ten actueel in de besluitvorming: nieuwbouw op Elkshove (V4) en renovatie 
JL4 (V0). De voorgenomen sloop van het voormalige gemeentehuis op 
Elkshove is daarmee een gegeven. Evenals het feit een brandweerpost op 
Elkshove gerealiseerd wordt. De notitie ‘Voorzetting huisvesting JL4 Alk-
maar’, het Programma van Eisen (kwalitatief) en de stichtingskostenramingen 
(kwantitatief) vormen de grondslagen van de varianten V4 en V0.  
 
De nieuwe varianten V4*, V0*, V3a en V3b worden opgesteld met het motief 
om de kosten (investering en exploitatie) te beperken. Uitgangspunt daarbij is 
dat in elke variant een minimum kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd. 
 

2.1.1 Beoordelingstermijn van 10 jaar 

Doel van dit onderzoek is de gemeenteraad te ondersteunen in haar besluit over 
de toekomstige gemeentelijke huisvesting. Qua abstractieniveau dienen de 
resultaten dan ook aan te sluiten bij de hoofdlijnen waar de raad op stuurt.  
De belangrijkste randvoorwaarde is daarbij de beoordelingstermijn. In dit 
onderzoek richten wij ons op een termijn van 10 jaar: voor die periode worden 
de effecten van de varianten inzichtelijk gemaakt. Het gaat erom dat de 
gemeenteraad in de periode tot 2026 (na 10 jaar reguliere exploitatie) kan 
overzien wat de consequenties van de keuzen zijn.  
 
De beoordelingstermijn staat los van de investeringstermijn. In variant V4* 
wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in nieuwbouw voor 40 jaar. Maar in de 
variantenvergelijking is wel zichtbaar gemaakt wat deze investering betekent 
als na 10 jaar de gemeente besluit de nieuwbouw te verlaten. Die effecten zijn 
naar ons oordeel relevant voor een besluit op dit moment. 
 

2.1.2 Aspecten buiten de scope 

Geen onderdeel van het onderzoek zijn: 
- varianten 1,2 en 3 uit de scenariostudie (BBN oktober 2011) 
- aanvullend technisch onderzoek naar de staat van JL4. 
 

2.2 Onderzoeksmethodiek 

In het onderzoek zijn onderstaande onderzoeksstappen doorlopen. 
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 Stap 1 Presentatie aanpak aan de vakcommissie 

De voorgestelde onderzoeksaanpak is op dinsdag 12 maart jl. aan de vakcom-
missie gepresenteerd. Tijdens deze openbare bijeenkomst was ruimte voor 
vragen vanuit de fracties. 
 

 Stap 2 Dossieranalyse 
Het beschikbare onderzoeksdossier is geanalyseerd op de volgende aspecten:  
- ruimtelijk-functioneel: aantal vierkante meters per functie, inpassing, etc. 
- kwalitatief: comfort, duurzaamheid, gebruik, voorzieningen, etc. 
- financieel: investering, jaarlasten, boekwaarde over 10 jaar, etc. 
 

 Stap 3 Validatie gegevens 
Om de juistheid van de geleverde documenten vast te stellen, is op enkele 
inhoudelijke aspecten navraag gedaan bij de ambtelijke organisatie. Aanvul-
lend daarop heeft een gesprek plaatsgehad met de gemeentesecretaris, om 
specifieke beleidsvoornemens die in de stukken vermeld waren, te toetsen.  
 

 Stap 4 Variantenvergelijking 
De constateringen uit de analyse hebben de ingrediënten gevormd voor de 
variantenvergelijking. Hierin is ruim aandacht geboden aan de vergelijkbaar-
heid van de varianten, waarbij wel bewaakt is dat de varianten ook echt 
gerealiseerd kunnen worden. In een scoremodel wordt vervolgens op basis van 
de in stap 2 genoemde aspecten een onderlinge vergelijking gemaakt. 
 

 Stap 5 Rapportage voor besluitvorming 
Het resultaat van de variantenvergelijking is een ongewogen totaalscore. Om 
de besluitvorming in de gemeenteraad is een weging aan de criteria toege-
voegd. Hier wordt het subjectieve element in het onderzoek gebracht: door 
verschillende ‘brillen’ aan te reiken waarmee naar de varianten gekeken kan 
worden.  
 

 Stap 6 Presentatie 
Na een ambtelijke toets op feitelijke onjuistheden is deze rapportage definitief 
gemaakt. Het college geeft haar visie op de rapportage en zend deze naar de 
vakcommissie. De onderzoekers presenteren daar de resultaten van het onder-
zoek. 
 

2.3 Gebruikte bronnen 

Om inzicht te geven in de bestaande documentatie over de varianten is door de 
gemeente Bergen een onderzoeksdossier ter beschikking gesteld. Slechts de 
documenten uit dit onderzoeksdossier, zoals weergegeven in bijlage 3, zijn 
betrokken in het onderzoek.  
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3 Variantenvergelijking 

In dit hoofdstuk wordt allereerst een beschrijving gegeven van de bestaande 
varianten (V4 en V0). Deze zijn vervolgens onderworpen aan een ruimtelijk-
functionele, kwalitatieve en financiële analyse. De constateringen daaruit 
vormen de direct uitgangspunten voor de nieuwe varianten. 
Na een beknopte beschrijving van de vier nieuwe varianten, worden deze 
onderling vergeleken op wederom ruimtelijk-functionele, kwalitatieve en 
financiële aspecten.  
 
Doel van dit hoofdstuk is een zo feitelijk mogelijke vergelijking te maken van 
de vier varianten. Dit houdt in dat - waar mogelijk - informatie uit de bestaande 
stukken wordt overgenomen. Daar waar variabelen in de varianten worden 
aangepast of aangevuld, gebruiken wij objectieve gegevens uit de gebruikelijke 
normen of benchmark gegevens. In dit hoofdstuk vindt nog geen onderlinge 
weging plaats tussen de genoemde aspecten. 
 

3.1 Beschrijving van de bestaande varianten  

Voorafgaand aan dit onderzoek waren nog twee varianten actueel: nieuwbouw 
op Elkshove (V4) en renovatie JL4 (V0). Hier volgt een korte samenvatting 
van de bestaande varianten. Daarbij maken wij gebruik van de meest recente 
documentatie. Dat is de notitie ‘Voortzetting huisvesting JL4 Alkmaar’ plus de 
bijbehorende stichtingskostenramingen3.  
  

                                                           
3  De varianten vinden hun oorsprong in de scenariostudie (BBNoktober 2011). Nadien zijn 

varianten V4 en V0 op onderdelen nader uitgewerkt. 
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Variant V4 - nieuwbouw op Elkshove 
Ruimtelijk-functioneel 
te realiseren oppervlak 6.258 m² BVO  

579 m² BVO 
nieuwbouw Elkshove 
brandweerpost Elkshove 

toepassing HNW ja  
Kwalitatief 
kwaliteit - casco gemiddeld   
kwaliteit - interieur gemiddeld  
kwaliteit - installaties hoog  
duurzaamheid hoog  investering ad € 1 mln 
Financieel 
investering gemeentehuis € 19.337.000 incl. half verdiept parkeren 

incl. sloop en woonrijp 
maken Elkshove,  
excl. tijdelijke huisvesting4 

investering brandweer- 
post 

€ 1.289.000  

investering overig € 2.100.000 incl. verwerven woningen 
Elkshove 

NB. BVO staat voor bruto vloeroppervlakte 

NB. alle bedragen zijn exclusief btw 
  

                                                           
4  In de nieuwbouwvariant is tijdelijke huisvesting niet in de investering meegenomen maar in 

de exploitatie, omdat de ambtelijke organisatie tijdens de bouw in JL4 gehuisvest kan blij-

ven. 
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Variant V0 - renovatie op JL4  
Ruimtelijk-functioneel 
te realiseren oppervlak 5.350 m² BVO 

1.751 m² BVO 
579 m² BVO  

renovatie JL4 
uitbreiding JL4 
brandweerpost Elkshove 

toepassing HNW ja  casco gegeven, daar binnen 
nieuwe indeling 

Kwalitatief 
kwaliteit - casco minimum o.b.v. renovatie 
kwaliteit - interieur gemiddeld (nieuw)  
kwaliteit - installaties gemiddeld  
duurzaamheid gemiddeld  
Financieel 
investering gemeentehuis € 16.381.000 incl. tijdelijke huisvesting 
investering brandweer-
post 

€ 1.289.000  

investering overig € 2.231.000 incl. sloop en woonrijp 
maken Elkshove  
incl. parkeervoorziening/-
kelder bij JL4 

 
3.2 Constateringen op basis van documentenstudie 

In de documenten is een onderscheid te maken tussen de beschrijving van de 
varianten in ruimtelijk-functioneel en kwalitatief opzicht en de financiële 
vertaling daarvan in kostenramingen.  
 

3.2.1 Ruimtelijk-functioneel en kwalitatief 

In het najaar van 2012 is door BBN getracht om de twee varianten zoveel 
mogelijk gelijk te trekken met het Programma van Eisen. Als gevolg hiervan 
gelden alle eisen die aan de nieuwbouwvariant (V4) worden gesteld ook voor 
de renovatievariant (V0). Hoewel dit begrijpelijk is vanuit de gedachte dat het 
PvE een definitief concept is dat de gewenste kwaliteit beschrijft, leidt dit tot 
enkele bijzondere keuzes. Zo wordt ondermeer een parkeergarage toegevoegd 
aan JL4, terwijl kan worden volstaan met parkeren op maaiveld. Ook ontbreekt 
een onderbouwing waarom bij renovatie van JL4 een kunstdepot juist in dat 
gebouw geplaatst moet worden. 
Aan de inpassing van het ruimtelijk-functionele programma (op basis van het 
PvE) in het bestaande JL4 lijkt geen uitgebreide inpassingstudie ten grondslag 
te liggen. Vanzelfsprekend treedt er ‘indelingsverlies’ op als het programma in 
een bestaand gebouw wordt geprojecteerd, maar het gehanteerde percentage 
van 15% is niet te herleiden uit een studie van de gebouwtekeningen.  
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Het PvE beschrijft een gewenste situatie voor het nieuwe gemeentehuis in 
ruimtelijk-functionele en technische zin. Een belangrijk resultaat van het 
document is een toekomstige ruimtebehoefte (in m²) op basis waarvan de 
huisvesting wordt uitgelegd. In een nieuwbouwvariant kan daarmee altijd een 
maatpak worden gerealiseerd. Wij constateren dat het PvE een compleet 
document is, met een voor deze opgave gebruikelijke vorm en inhoud. Twee 
bijzondere onderwerpen – duurzaamheid en Het Nieuwe Werken - worden 
goed beschreven en verwerkt in technische en ruimtelijke eisen. Er dienen 
echter ook een paar kanttekeningen te worden geplaatst.  
 
Het zou te verwachten zijn dat het PvE zou starten met een uitgebreide be-
schrijving van de gemeentelijke organisatie, inclusief de brandweer. Een 
beschouwing van de organisatievisie en van mogelijke organisatieontwikkeling 
in de komende jaren ontbreekt echter. Dat is opvallend, omdat juist ontwikke-
lingen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie (en brandweer) een grote 
impact kunnen hebben op de ruimtebehoefte en overwegingen met betrekking 
tot eigendom van de huisvesting. 
 
Ten aanzien van de ruimtelijke aspecten merken wij op dat de meeste eisen 
alleszins redelijk zijn en in lijn met wat elders in het land gerealiseerd is. Toch 
leiden enkele gemaakte keuzes tot een onevenredig hoge ruimtebehoefte. 
1. Zo vinden wij de opgegeven ruimtebehoefte voor archieven op de 

werkvloer in relatie tot het flexibele werkconcept erg hoog. In het kader 
van noodzakelijke opschoningen en digitalisering kan de ruimtevraag 
voor archieven naar onze mening flink verminderen. 

2. Ook de keuze om een forse ruimte voor kunstopslag in het gemeentehuis 
op te nemen wordt niet onderbouwd. Hoewel dit vanuit de historie van 
Bergen te verklaren valt, zijn er meer flexibele en goedkopere oplossin-
gen denkbaar. 

3. De voorgestelde oplossing voor het parkeren op Elkshove is summier 
onderbouwd. Aangezien een gebouwde parkeeroplossing relatief duur is, 
lijkt ons een studie naar verschillende mogelijkheden op zijn plaats. Een 
eerste schatting van de mogelijkheden leidt tot een reductie van de par-
keergarage met 30%. 

4. De keuze om een inpandige fietsenstalling te realiseren leidt tot relatief 
hoge kosten. Een goed beveiligde stalling op maaiveld is aanzienlijk 
goedkoper en gezien de niet-stedelijke context alleszins reëel.  

5. Een aparte bibliotheek past niet bij het voorgestelde flexibele werkcon-
cept. Het zou logisch zijn deze functie te koppelen aan de – overigens 
ruim bemeten – huiskamers en facilitaire hoeken. 

6. De opslagfactor van nuttige naar bruto vloeroppervlakte is aan de ruime 
kant. Bij een lichte versobering in combinatie met een zorgvuldig en 
compact ontwerp kan deze worden gereduceerd van 52% naar 45%. 
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De beschrijving van de technische eisen in het PvE biedt de juiste kaders om 
een kwalitatief goede huisvesting te realiseren. Met betrekking tot duurzaam-
heid is echter sprake van een ambitie die nog niet gedekt is met aanvullend 
budget. Uit dit document is dan ook niet op te maken of de ‘primaire doelstel-
ling’ om een energieneutraal gebouw te realiseren ook gehaald wordt. Uit de 
ramingen blijkt vervolgens wel dat voor de nieuwbouwvariant een – niet nader 
gespecificeerde – post voor maatregelen duurzaam bouwen is opgenomen  
(ca. € 1 mln.). 
 

3.2.2 Financieel 

In de aanwezige documenten ligt de focus op de investering in het gemeente-
huis en de brandweerpost. De exploitatie hiervan verdient ook een plaats in de 
beoordeling van de varianten. 
 
Investering 
Voor beide varianten is een stichtingskostenraming aanwezig. Het uitwer-
kingsniveau is echter verschillend. Zo heeft BBN voor de nieuwbouwvariant 
(V4) een gedetailleerde raming op basis van het PvE gemaakt. Voor de renova-
tievariant van JL4 (V0) wordt gebruik gemaakt van kengetallen.  
 
Voor de stichtingskostenraming van variant V4 constateren wij: 
1. BBN heeft een nauwkeurige en goed uitgewerkte stichtingskostenraming 

opgesteld. Daarbij zijn de juiste hoeveelheden en eenheidsprijzen gehan-
teerd. Ook wordt gebruik gemaakt van reële bedragen en percentages 
voor honoraria en legeskosten.  

2. Het percentage algemene bouwplaatskosten (ABK) is aan de hoge kant. 
3. Voor onvoorzien is het percentage van 7% gebruikelijk gezien de fase 

waarin het project zich bevindt. 
4. Er worden relatief dure elementen toegepast (glasdak, luxe trappen en 

afwerkingen). 
5. Het gemiddelde prijsniveau van het gemeentehuis is € 1.621,--/m² BVO. 

Dat is fors. Normaliter houden wij voor de bouw van een nieuw gemeen-
tehuis rekening met een gemiddeld bouwkostenniveau van € 1.450,--/m².  

6. Er is een post van € 813.500,-- voor maatregelen duurzaam bouwen 
(DuBo) meegenomen plus proceskosten (€ 100.000,--). Er is geen onder-
bouwing aanwezig welke maatregelen worden getroffen noch een koppe-
ling naar het PvE gemaakt. Hierdoor is het niet te beoordelen of deze in-
vesteringen zich zullen terugverdienen. 

7. Het opgenomen bedrag voor aansluitkosten is laag5. 
 

                                                           
5 Er is een bedrag van ca. € 37.000,-- opgenomen. Omdat het waarschijnlijk is dat een trafo 

moet worden aangelegd, zullen de aansluitkosten minimaal € 150.000,-- bedragen. 



 

 11/28 

 

8. Het percentage prijsstijgingen van 1,5% is redelijk veilig gezien de 
aanhoudend slechte marktomstandigheden in de bouwsector. De gehan-
teerde periode tot start bouw van 3 jaar achten wij lang maar wellicht ver-
dedigbaar gezien de besluitvorming. 

9. Het bedrag voor losse inrichting moet toereikend zijn om de voorgestelde 
inrichting ten behoeve van Het Nieuwe Werken te realiseren. 

10. Er wordt, naar onze mening terecht, geen rekening gehouden met markt-
omstandigheden die in de huidige markt een voor de opdrachtgever posi-
tief resultaat van circa -10% tot -15% laten zien. 

11. Tekstueel geeft BBN aan dat de sloop en het woonrijp maken van 
Elkshove in deze investering is opgenomen, maar in de raming kunnen 
wij een onderbouwing hiervan niet terugvinden6. 

 
Voor de stichtingskostenraming van variant V0 constateren wij: 
1. De gehanteerde hoeveelheden en eenheidsprijzen zijn redelijk en verge-

lijkbaar met nieuwbouw. Het gemiddelde prijsniveau van € 1.403,--/m² 
BVO is voor het strippen van een gebouw en het realiseren van een deel 
nieuwbouw een reëel getal. Dit geldt ook voor bijkomende kosten voor 
honoraria, rentelasten etc. 

2. Het percentage onvoorzien is met 7% hetzelfde als de nieuwbouwvariant 
en daarmee verdedigbaar. Wij zouden adviseren bij een renovatieproject 
een enigszins hoger percentage te hanteren. 

3. De post interieur is aanzienlijk hoger dan in de nieuwbouwvariant. Het 
gehanteerde indelingsverlies van 15% verklaart deze stijging wel, maar 
wij vinden het beter om hier in alle varianten een vaste post te ramen. 

4. In tegenstelling tot de nieuwbouwvariant is er geen post voor maatregelen 
duurzaam bouwen opgenomen. Gezien de investeringstermijn van 40 jaar 
zouden wij het gepast vinden om een vergelijkbare investering in duur-
zaamheid te doen in deze variant. Wij hebben deze kosten vooralsnog niet 
meegenomen in onze raming. 

5. Voor prijsstijgingen is een periode van 12 maanden aangehouden, terwijl 
dit in de nieuwbouwvariant V4 3 jaar was. Een periode van 2 jaar voor 
beide varianten lijkt ons realistisch. 

6. De post legeskosten is schijnbaar alleen voor de nieuwbouw gehanteerd. 
Gezien het feit dat het hier een ingrijpende renovatie met een nieuwe ge-
vel betreft zal dit bedrag niet toereikend zijn en zullen over de volledige 
bouwkosten leges worden geheven. 

 
Exploitatielasten 
Slechts in de scenariostudie (BBN oktober 2011) zijn op hoofdlijnen de 
toekomstige exploitatielasten van het gemeentehuis in beeld gebracht. De 
documenten nadien bevatten geen nader inzicht in de jaarlasten die de gemeen-
te structureel tegemoet gaat.  

                                                           
6  In variant V0 wordt hiervoor een bedrag van € 531.000,-- opgenomen (doc.nr. 10)  
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Om die reden hebben wij met betrekking tot de exploitatielasten ervoor 
gekozen om niet de bestaande gegevens te beoordelen, maar in de varianten-
vergelijking een nieuw exploitatiemodel te maken. Alleen de gebouwgebonden 
exploitatielasten van de bestaande huisvesting in JL4 zijn hierin overgenomen7. 
 

3.3 Vergelijkbaarheid varianten 

Voor een zorgvuldige besluitvorming over de varianten moeten deze volledig 
zijn, onderling vergelijkbaar zijn, gebaseerd zijn op de juiste gegevens en de 
uitgangspunten moeten passen bij het karakter van de varianten. Dit laatste kan 
leiden tot wezenlijke verschillen tussen de uitgangspunten voor de varianten.  
 
Uitgangspunt bij de beoordeling van de varianten is vergelijkbaar maar niet 
gelijk. Vergelijkbaar houdt in dat de grondslag voor de berekeningen in alle 
varianten dezelfde moet zijn. Bijvoorbeeld beginjaar, rentevoet en afschrij-
vingsregime. Inhoudelijk mogen de varianten echter van elkaar verschillen. Dat 
is ook logisch als men bedenkt dat bij nieuwbouw andere keuzes gemaakt 
worden dan in het geval van een tijdelijke voorziening. 
 

3.3.1 Tijdsaspect 

Gesteld kan worden dat het aspect tijd het belangrijkste verschil maakt tussen 
de varianten. Immers, de bestaande nieuwbouwvariant (V4) en de renovatieva-
riant (V0) zijn bedoeld als definitieve oplossingen voor de lange termijn. In de 
uitgangspunten van deze varianten passen daarom ondermeer technisch 
duurzame keuzes en een gebruikelijke investeringshorizon van 40 jaar. 
Bij de twee nieuwe ‘low budget’ varianten V3a en V3b passen daarentegen 
voor een deel technisch minder duurzame maatregelen en een investeringshori-
zon van respectievelijk 10 en 20 jaar. Het doel van deze twee varianten is om 
keuzevrijheid te creëren voor een nieuwe huisvestingsbeslissing na die periode. 
Extra complex is het feit dat in deze twee varianten de investering in de 
brandweerkazerne wel voor de lange termijn geldt (40 jaar). 
 
Opgemerkt moet worden dat de term ‘technisch minder duurzame maatregelen’ 
niet inhoudt dat de aanvangskwaliteit van deze variant onvoldoende is. Deze 
moet in elk geval aan minimumeisen voldoen en afdoende antwoord geven op 
de uitkomsten van recente onderzoeken. De levensduur van de gekozen 
maatregelen is echter beperkt. 
 
 

                                                           
7  Aangeleverd door gemeente Bergen op verzoek van onderzoekers. 
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3.3.2 Afschrijvingstermijnen 

De gekozen investeringshorizon per variant heeft grote invloed op de jaarlas-
ten. Enerzijds doordat bij maatregelen voor de korte termijn vaak voor goedko-
pere maatregelen wordt gekozen en anderzijds doordat de afschrijvingstermijn 
verschilt. De geldende regelgeving schrijft voor dat kapitaalgoederen die zijn 
geactiveerd dienen te worden afgeschreven over een periode die gelijk is aan 
de verwachte economische en technische levensduur8. Bij gelijke investering 
leidt een afschrijving over 40 jaar tot lagere lasten dan een afschrijving over  
10 jaar. 
 
Daarnaast moet bij elke variant rekening worden gehouden met herinvesterin-
gen. In het algemeen geldt dat het inbouwpakket en de inventaris na 10 jaar 
worden vervangen of gerenoveerd, de gebouwinstallaties na 20 jaar en het 
gebouwcasco na 40 jaar. Bij alle vier in dit onderzoek beschouwde varianten 
treden zulke herinvesteringen op, maar op verschillende wijze. Daarom is in de 
onderlinge vergelijking gekozen voor een beoordelingsperiode van 10 jaar (de 
exploitatieperiode na renovatie of nieuwbouw), en dat is – niet toevallig – de 
beoogde levensduur van variant V3a. 
 

3.3.3 Netto contante waarde versus jaarlasten 

De varianten zijn tot op heden vergeleken op basis van de berekende netto 
contante waarde (NCW) per variant. Hierbij worden alle inkomsten en uitga-
ven over een gekozen beoordelingsperiode contant gemaakt: zowel eenmalige 
als structurele uitgaven en inkomsten. Voordeel hiervan is dat varianten op 
basis van één bedrag met elkaar vergeleken kunnen worden, nadeel is echter 
dat de relatie met jaarlijkse gemeentebegroting, waarin jaarlasten moeten 
worden gedekt, verloren gaat. De voorkeur is daarom om de financiële kant 
van de varianten te presenteren in de vorm van jaarlasten, waarin de gevolgen 
van investeringen zijn opgenomen in de vorm van kapitaallasten (rente, 
afschrijvingen, huursommen, etc) en exploitatiekosten. Daarnaast zullen er 
eenmalige kosten en opbrengsten zijn, die een aparte plaats krijgen in de 
begroting. 
 
Het grootste voordeel van het presenteren in jaarlasten is dat de bedragen 
realistisch zijn en deze direct gerelateerd kunnen worden aan de gemeentebe-
groting. Wij merken op dat een vergelijking met de huidige exploitatielasten 
(in JL4) vanzelfsprekend lijkt, maar wel een vertekend beeld zal geven. Dit 
komt omdat de laatste jaren beperkt is geïnvesteerd in JL4 en de gemeente hoe 
dan ook een investering in haar huisvesting zal moeten doen, ongeacht de 
varianten. Deze noodzaak wordt onderstreept door ondernemingsraad.  

                                                           
8  Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en Nota Activabeleid 

gemeente Bergen (2006) 
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3.4 Nieuwe varianten 

De analyse van de bestaande varianten (paragraaf 3.2) leidt tot aanpassing van 
deze varianten, voor zover dit voldoet aan het motief van kostenbesparing en 
een minimum kwaliteitsniveau gewaarborgd blijft. Daarmee worden uitgang-
punten geformuleerd die voor alle varianten gelden, dus ook de twee nieuwe 
‘low budget’ varianten V3a en V3b. Deze paragraaf beschrijft deze generieke 
uitgangspunten. 
 

3.4.1 Ruimtelijk functioneel 

Een van de belangrijkste variabelen in de varianten is de ruimtebehoefte. Dit is 
de ruimtelijke vertaling van het gevraagde functioneel nuttige programma in 
vierkante meters9. Op basis van de constateringen paragraaf 3.2 is de ruimtebe-
hoefte voor het gemeentehuis in alle varianten als volgt aangepast. 
 

Tabel 1. Aanpassing ruimtebehoefte 

functie 
 

ruimtebehoefte 
bestaand 

(m² FNO) 

ruimtebehoefte  
aangepast  
(m² FNO) 

verschil 

foyer raadszaal 20 0 -20 
archiefruimte 236 118 -118 
bibliotheek 45 0 -45 
entrees in verkeersopper-
vlakte 

30 0 -30 

huiskamers en facilitaire 
hoeken 

160 111 -49 

kunstopslag 400 0* -400 
inpandige fietsenstalling 159 0**  -159 
   -821 
    
parkeren (BVO)*** 6.836 5.299 - 1537 

* De kunstopslag is niet langer onderdeel van het programma. In de varianten wordt wel een 

financiële voorziening opgenomen om deze (in kleiner formaat) extern te huren 

** De fietsenstalling is niet langer inpandig, maar wordt op maaiveld gerealiseerd  

(wel overkapping) 

*** Een gebouwde parkeervoorzieningen is alleen relevant voor variant V4*  

 

                                                           
9  De term functioneel nuttige vierkante meters komt niet voor in de NEN 2580. Desondanks 

wordt dit type oppervlakte wel gebruikt, omdat BBN deze in haar stukken hanteert en in de 

praktijk ook regelmatig voorkomt.  
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Bovenstaande ruimtebehoefte is gebaseerd op een gemeentelijke organisatie 
met 236 medewerkers. Ook worden de uitgangspunten uit het PvE met betrek-
king tot het invoeren van het Nieuwe Werken toegepast10. 
Gezien het beleidsvoornemen om de brandweerpost op de locatie Elkshove te 
huisvesten, wordt deze in elke variant gerealiseerd zoals voorzien in de plannen 
van de nieuwbouw V4. Er wordt een lichte aanpassing gedaan in de ruimtebe-
hoefte: deze wordt met 74 m² BVO gecorrigeerd, omdat de gehanteerde opslag 
van functioneel nuttig naar bruto vloeroppervlak niet correct was. 
 
Wij zijn van mening dat een meer doelmatige inzet van tijdelijke huisvesting 
mogelijk is. In de renovatievariant is BBN uitgegaan van tijdelijke huisvesting 
met een omvang van hetzelfde oppervlak als JL4 (5.350 m²). In de varianten 
V0*, V3a en V3b achten wij een ruimtebehoefte van 3.100 m² BVO voldoen-
de. Dit door toepassing van de in tabel 1 genoemde aanpassingen ten opzichte 
van het PvE en de mogelijkheid om de raadzaal in de Beeck aan te houden. 
Daarnaast kan bij tijdelijke huisvesting volstaan met een enigszins lagere factor 
bruto vloeroppervlak – functioneel nuttig vloeroppervlak. 
 
Genoemde aanpassing leiden tot onderstaande bijstelling van de toekomstige 
ruimtebehoefte voor het gemeentehuis, de brandweerpost en de tijdelijke 
huisvesting.   

Tabel 2. Samenvatting ruimtebehoefte 

ruimtebehoefte FVO BVO 
 oud nieuw oud nieuw 
gemeentehuis 4.128 3.307 6.256 4.795 
brandweerpost   579 505 
tijdelijke huisvesting   5.350 3.100 
 
Gezien het feit dat het vergadercentrum in varianten V0*, V3a en V3b inpas-
baar is in het bestaande gebouw, maakt de ontwikkeling van deze functie bij de 
brandweerpost op Elkshove onlogisch, voor zover het motief van kostenbeper-
king aan de orde is. Deze subvariant is om die reden niet verder uitgewerkt in 
de genoemde varianten. 
 
 
 
 
 

                                                           
10  Het Nieuwe Werken is in het PvE slechts beschreven in termen van gebouwelijke uitwer-

king. De organisatieaspecten van het Nieuwe Werken zijn minstens zo belangrijk, maar zijn 

niet aanwezig in de documentatie en vallen derhalve buiten de scope van de beoordeling. 
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3.4.2 Kwalitatief 

Bouwkundige aanpassingen 
In generieke zin is de bouwkundige staat van de nieuwe varianten gebaseerd op 
een gemiddeld bouwkostenniveau. Waar deze voor de bestaande variant V4 
aan de hoge kant was, is deze naar beneden bijgesteld. Het kengetal voor de 
bouwkosten in variant V0 is voor JL4 overgenomen. Omdat varianten V3a en 
V3b een andere investeringstermijn hebben, zijn de bouwkundige ingrepen 
daar meer beperkt. Deze worden voor elke variant specifiek beschreven in 
paragraaf 3.5. 
 
Installatietechnische aanpassingen 
Gezien knelpunten met betrekking tot het binnenklimaat in het bestaande JL4 
wordt voor alle varianten uitgegaan van vervanging van de klimaatinstallaties 
en toevoeging van topkoeling. 
 
Overige aspecten 
De beoordeling van de kwaliteit van de varianten is gebeurd op basis van de 
NEN 8021. Hierin worden de aspecten comfort, duurzaamheid, representativi-
teit, bereikbaarheid, voorzieningen, gebruik, bouwkundige flexibiliteit en 
veiligheid verder geoperationaliseerd.  
 

3.4.3 Financieel 

De financiële vergelijking bevat meerdere aspecten die worden beoordeeld. 
Gevolg is dat verschillende typen kosten en baten aan de orde komen. Primair 
ligt de focus ligt echter op de jaarlasten. Deze bestaan uit kapitaallasten en 
gebouwgebonden exploitatielasten. Wij maken daarbij onderscheid tussen de 
jaarlasten in de periode 2013 – 2016 (periode tijdens de nieuwbouw/renovatie) 
en de periode 2017 – 2026 (10 jaar reguliere exploitatie). Op die manier kan de 
toekomstige exploitatie gezuiverd worden van incidentele kosten en baten, 
zoals eenmalige afschrijvingen.  
Omdat een beoordelingstermijn van 10 jaar gehanteerd wordt, is het relevant 
om de verhouding tussen de boekwaarde op dat moment en de dan actuele 
marktwaarde in te schatten. Dit zegt namelijk iets over de mate waarin een 
financiële belemmering bestaat om de gemeentelijke huisvesting te verkopen. 
 
Investering 
Voor de berekening van de investering zijn de volgende uitgangspunten van 
toepassing:  
- het gehanteerde prijspeil is eind 2016 (moment van oplevering). Dit geldt 

ook voor de gehanteerde boekwaarden 
- prijsstijgingen ad 1,5% voor een voorbereidingsperiode van 2 jaar 
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- eenmalige kosten:  
. de kosten voor het bouwrijp maken van Elkshove worden opgevoerd als 

eenmalige kosten in elk van de varianten. Uitgangspunt is dat Elkshove in 
elke variant in het geheel wordt gesloopt 

. de resterende boekwaarde van Elkshove wordt in één keer afgeschreven 
voor een bedrag van € 82.000,-- (in 2014) 

- de post interieur is als vaste post van € 1.000.000,-- (exclusief advies) 
opgenomen. 

 
Exploitatie 
Voor de berekening van de exploitatiekosten zijn de volgende uitgangspunten 
van toepassing:  
- met jaarlasten wordt de som van kapitaallasten en gebouwgebonden exploi-

tatielasten bedoeld 
- exploitatielasten zijn niet geïndexeerd 
- alle varianten gaan uit van een eigendomsituatie. Daarom zijn in alle 

varianten kapitaallasten ten gevolge van de investering (nieuw-
bouw/renovatie aan de orde) 

- in overeenstemming het activabeleid van de gemeente worden de volgende 
afschrijvingstermijnen gehanteerd: 
. casco: 40 jaar 
. installaties: 20 jaar11 
. interieur: 10 jaar (inbouwpakket incl. ICT en losse inrichting) 

- de door BBN gehanteerde rekenrente van 5% is uitgangspunt 
- de exploitatielasten zijn gebaseerd op de NEN 2748 en kengetallen uit de 

database FACANA©. Meegenomen zijn de gebouwgebonden exploitatielas-
ten12:  
. belasting, heffingen en verzekeringen 
. onderhoud 
. schoonmaak 
. verbruik energie 
. huur externe kunstopslag. 

- de kosten voor tijdelijke huisvesting worden gesplitst in kapitaallasten 
(kosten voor plaatsen en/of huur) en exploitatielasten (€ 50,--/m² per jaar 
voor energie, schoonmaak). 

 
 
 
 
 

                                                           
11  Hierbij wordt in tegenstelling tot de nota Activabeleid geen 10 jaar afschrijving gehanteerd 

voor energiebesparende maatregelen en klimaatbeheersing, maar een periode van 20 jaar. 
12 De organisatiegebonden exploitatiekosten zijn buiten beschouwing gelaten. 
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3.5 Beschrijving nieuwe varianten 

Voordat de onderlinge vergelijking tussen de varianten wordt gepresenteerd, 
volgt eerst een beknopte beschrijving van de vier varianten. Daarbij wordt ook 
stil gestaan bij de specifieke uitgangspunten per variant. 
 

3.5.1 Variant V4* 

Variant 4* - nieuwbouw op Elkshove  
Ruimtelijk functioneel 
te realiseren oppervlak 4.797 m² BVO 

505 m² BVO 
nieuwbouw Elkshove 
brandweerpost Elkshove 

toepassing HNW ja  conform PvE 
Kwalitatief 
kwaliteit - casco gemiddeld (nieuw)  
kwaliteit - interieur gemiddeld (nieuw)  
kwaliteit - installaties gemiddeld  
duurzaamheid gemiddeld (nieuw)  
 
Specifiek voor variant V4* gelden de volgende uitgangspunten: 
- vanwege de locatie Elkhove vindt een deel van het parkeren nog steeds 

inpandig plaats. Circa 1/3 van de parkeerplaatsen zijn naar het maaiveld 
verplaatst  

- de brandweerkazerne wordt in lijn met de algemene uitgangspunten zodanig 
gebouwd dat het eigendom hiervan gemakkelijk aan derden kan worden 
overgedragen. Dit betekent dat het gemeentehuis en de brandweerkazerne 
qua gebouwstructuur (entrees, logistiek etc.) separaat kunnen functioneren 

- er is geen tijdelijke huisvesting nodig: de huidige huisvesting in JL4 wordt 
aangehouden totdat de nieuwbouw is gerealiseerd: 
. de actuele exploitatielasten van JL4 zijn hiervoor opgenomen voor de 

periode tot en met 2016. Deze vallen lager uit dan wanneer gebruik ge-
maakt zou worden van een sale & leaseback constructie  

- de verkoop van JL4 wordt als eenmalige opbrengst meegenomen, met een 
marktwaarde die gebaseerd is op het rapport van Kuijs Reinder Kakes 
(doc.nr. 15) 

- de kosten voor het verwerven van de bestaande woningen op Elkshove zijn 
in deze variant als eenmalige kosten opgenomen 

- de marktwaarde van de nieuwbouw van Elkshove is gebaseerd op de 
residuele grondwaarde. Deze methodiek is gekozen, omdat wij van mening 
zijn dat een gebouw van een dergelijke omvang binnen een dorpskern een 
geringe marktwaarde heeft 

- de investering van circa € 1 mln. in duurzaamheid leidt tot een 20% lagere 
energielasten dan in de overige varianten. 
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3.5.2 Variant V0* 

Variant 0* - duurzame renovatie op JL4  
Ruimtelijk functioneel 
te realiseren oppervlak 5.350 m² BVO  

164 m² BVO  
505 m² BVO  

renovatie JL4 
uitbreiding JL4 
brandweerpost Elkshove 

toepassing HNW ja  casco gegeven, daar binnen 
nieuwe indeling 

Kwalitatief 
kwaliteit - casco minimum o.b.v. renovatie 
kwaliteit - interieur gemiddeld (nieuw)  
kwaliteit - installaties gemiddeld  
duurzaamheid minimum geen extra budget 
 
Specifiek voor variant V0* gelden de volgende uitgangspunten: 
- De Beeck wordt in deze variant niet langer gebruikt als locatie voor de raad 

om te vergaderen: 
. in de scenariostudie (BBN) wordt nog een fictieve verbouwing van De 

Beeck uitgevoerd in variant 0. Wij zijn echter van mening dat een realisti-
sche variant voor 40 jaar moet voorzien in een duurzame oplossing voor 
de bestuursfuncties. Om die reden worden deze ingepast in JL4. Hier 
vindt een beperkte uitbreiding (nieuwbouw) voor plaats 

. het teruggeven van de thans gebruikte ruimten aan De Beeck en de finan-
ciële consequenties hiervan worden buiten beschouwing gelaten 

- voor de bepaling van de bouwkosten zijn de kengetallen van BBN uit de 
betreffende raming overgenomen 

- de ruimtebehoefte voor tijdelijke huisvesting is 3.100 m² BVO.  
 

3.5.3 Variant V3a 

Variant V3a - renovatie op JL4 (10 jaar)  
Ruimtelijk functioneel 
te realiseren oppervlak 5.350 m² 

0 m² 
505 m² 

renovatie JL4 
uitbreiding JL4 
brandweerpost Elkshove 

toepassing HNW ja  casco gegeven, daar binnen 
nieuwe indeling 

Kwalitatief 
kwaliteit - exterieur basis renovatie o.b.v. renovatie 
kwaliteit - interieur gemiddeld (nieuw)  
kwaliteit - installaties gemiddeld  
duurzaamheid minimum geen extra budget 
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Specifiek voor variant V3a gelden de volgende uitgangspunten: 
- in een inpassingstudie is onderzocht of het mogelijk was de nieuwe ruimte-

behoefte in het geheel binnen JL4 op te lossen. Dat bleek het geval. Daar-
door wordt in deze variant geen uitbreiding (aanbouw) bij JL4 gerealiseerd 

- omdat dit een nieuwe variant betreft, is een nieuwe inschatting gemaakt van 
de kosten met betrekking tot de bouwkundige en installatietechnische ingre-
pen. Deze omvatten:  
. handhaven bestaande constructie en gevels 
. reinigen gevels, herstellen kitwerk en incidenteel repareren 
. vervangen dakbedekking en toevoegen isolatiepakket 
. vernieuwen inbouwpakket kantoorvleugels (HNW): 

∗ nieuwe wanden, vloer- en plafondafwerkingen 
∗ nieuwe vaste inrichtingselementen (huiskamer, overlegruimtes, con-

centratiewerkplekken etc.) 
. sauzen wanden trappenhuizen, vloer- en plafondafwerkingen trappen-

huizen handhaven 
. vernieuwen installaties kantoorvleugels: 

∗ nieuwe luchtkanalen, roosters, luchtbehandelingkasten en toevoegen 
topkoeling 

∗ vervangen cv-ketels 
∗ nieuwe verlichting, schakeling, databekabeling  
∗ hergebruik basis elektrotechnische installaties (kabeltracé, kabelgoten 

etc.) 
. handhaven kantine op huidige locatie 
. realiseren raadzaal/vergadercentrum binnen bestaand pand 
. realiseren frontoffice/publieksruimtes binnen bestaand pand 

- de ruimtebehoefte voor tijdelijke huisvesting is 3.100 m² BVO.  
 

3.5.4 Variant V3b 

Variant V3b - renovatie op JL4  (20 jaar) 
Ruimtelijk functioneel 
te realiseren oppervlak 5.350 m² 

0 m² 
505 m² 

renovatie JL4 
uitbreiding JL4 
brandweerpost Elkshove 

toepassing HNW ja  casco gegeven, daar binnen 
nieuwe indeling 

Kwalitatief 
kwaliteit - exterieur basis renovatie o.b.v. renovatie 
kwaliteit - interieur gemiddeld (nieuw)  
kwaliteit - installaties gemiddeld  
duurzaamheid minimum geen extra budget 
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Specifiek voor variant V3b gelden de volgende uitgangspunten: 
- net als bij variant V3a wordt geen uitbreiding (nieuwbouw) gerealiseerd 
- op hoofdlijnen vindt dezelfde investering in het gebouw plaats als in variant 

V3a. Verschil is dat in deze variant een nieuwe gevel voor de functies van 
raadzaal/vergadercentrum en frontoffice/publieksruimte worden gerealiseerd 

- de ruimtebehoefte voor tijdelijke huisvesting is 3.100 m² BVO.  
 

3.6 Resultaten variantenvergelijking 

Dit hoofdstuk sluit af met een vergelijking tussen de vier varianten. Hiervoor is 
een scoremodel ontwikkeld, waarin alle relevante aspecten voor besluitvor-
ming zijn opgenomen. Per criterium worden de verschillen getoond. 
 

3.6.1 Criterium 1: ruimtelijk-functioneel  

De ruimtelijk-functionele vergelijking is tot stand gekomen op basis van een 
score van de volgende subcriteria: 
- match vraag en aanbod: de mate waarin de huisvesting voorziet in de exacte 

ruimtebehoefte 
- gebouwvorm: de efficiëntie van de gebouwvorm (beperking van het inde-

lingsverlies) 
- flexibiliteit groei: de mate waarin de huisvesting in staat is om groei van de 

organisatie op te vangen 
- flexibiliteit krimp: de mate waarin de huisvesting in staat is om krimp van de 

organisatie op te vangen. 
 

Ruimtelijke-functioneel V4* V0* V3a V3b 
match vraag en aanbod 1 2 3 3 
gebouwvorm (FO/BVO) 1 2 3 3 
flexibiliteit – groei 1 2 3 3 
flexibiliteit - krimp 1 1 1 1 

 
Doordat variant V4* toegesneden wordt op de ruimtebehoefte in het PvE en dit 
met nieuwbouw gerealiseerd kan worden, is er een exacte match tussen vraag 
en aanbod. Ook kan in het ontwerp van deze variant vergaand rekening 
gehouden worden met een efficiënte gebouwvorm, en kan binnen zekere 
grenzen tegemoet gekomen worden aan toekomstige groei en krimp van de 
organisatie. Desondanks bestaat in een ontwerpproces toch altijd het risico dat 
een ‘maatpak’ voor de huidige gemeentelijke organisatie gerealiseerd wordt. 
 

3.6.2 Criterium 2: kwalitatief 

De kwalitatieve vergelijking is tot stand gekomen op basis van de NEN 8012, 
waar de volgende subcriteria zijn gescoord: 
- comfort: de kwaliteit van licht, lucht, temperatuur, geluid en bediening 
- duurzaamheid: in termen van energie, materiaalgebruik en isolatie 
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- representativiteit: in termen van uitzicht, architectuur, monumentenstatus en 
verschijning 

- bereikbaarheid: in termen van toegang (voor mensen en middelen), ontslui-
ting voor diverse vormen van vervoer en de stallingsmogelijkheden 

- voorzieningen: ten behoeve van consumptie, overleg, sport/recreatie, ICT en 
sanitair 

- gebruik: in termen van benutting van de ruimte en toepassing werkplekcon-
cept 

- flexibiliteit: onderverdeeld in indelingsflexibiliteit (bij wijzigingen) en 
omvang om groei en krimp op te vangen 

- veiligheid: de kwaliteit van sociale veiligheid, brandveiligheid en beveili-
ging. 
 

Kwalitatief V4* V0* V3a V3b 
comfort 1 2 3 3 
duurzaamheid 1 2 4 2 
representativiteit 1 2 3 3 
bereikbaarheid 1 2 2 2 
voorzieningen 1 2 3 3 
gebruik 1 2 3 3 
flexibiliteit 1 2 2 2 
veiligheid 1 2 3 3 

 
Een belangrijk uitgangspunt is dat in elke variant een minimum kwaliteitsni-
veau gewaarborgd is. Wet- en regelgeving zoals het bouwbesluit hebben in de 
subcriteria deze ondergrens bepaald. Desondanks zijn er kwalitatieve verschil-
len in de score te duiden.  
 
In onderlinge vergelijking is zichtbaar dat variant V4* op alle aspecten het 
beste scoort. Dit is niet verbazingwekkend, aangezien alle gebouwonderdelen 
nieuw, derhalve van hoge kwaliteit zijn. Toch is het verschil met variant V0* 
nauwelijks onderscheidend, omdat in die variant slechts de constructie behou-
den blijft en ook daar veel nieuwbouwelementen worden toegevoegd. Een 
duidelijk verschil is dat in variant V4* een aanzienlijke investering in maatre-
gelen duurzaam bouwen zijn verwerkt.  
 
Wij beoordelen de bereikbaarheid (op de onderdelen autoverkeer, openbaar 
vervoer en per fiets) voor JL4 iets beter. Uiteraard zal dit voor de burgers in 
Bergen zelf niet gelden, maar gelegen aan een hoofdweg en met een bushalte 
nabij is de bereikbaarheid van JL4 – hoewel in Alkmaar – goed. 
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3.6.3 Criterium 3: financieel 

De financiële vergelijking is tot stand gekomen op basis van een score van de 
volgende subcriteria: 
- totale exploitatiekosten in 2017: de som van de kapitaallasten en de ge-

bouwgebonden exploitatiekosten in het eerste jaar na oplevering. Hierin zijn 
geen eenmalige kosten opgenomen 

- totale kosten in de periode 2013 t/m 2026: de som van alle kapitaallasten, 
exploitatiekosten én eenmalige kosten binnen de gehele periode van de be-
oordelingstermijn 

- eenmalige investering: de ‘geschoonde’ investering in het gemeentehuis, de 
brandweerpost en - voor V0*, V3a en V3b – de tijdelijke huisvesting. Het 
investeringsbedrag betreft: 
. directe bouwkosten: bouwkundige werken en installaties  
. indirecte bouwkosten: algemene bouwplaatskosten, algemene kosten, 

winst & risico, coördinatie 
. bijkomende kosten: honoraria, leges, aansluitkosten, rentelasten, verhuis-

kosten, interieur, prijsstijgingen en onvoorzien 
- saldo eenmalige kosten en opbrengsten: het verschil tussen verschillende 

eenmalige kosten en opbrengsten zoals deze in de varianten genoemd zijn 
- boekverschil na 10 jaar: het verschil tussen de verwachte verkoopwaarde na 

10 jaar en de boekwaarde op dat moment. 
 

Financieel V4* V0* V3a V3b 
totale exploitatiekosten in 2017 2.043.000 2.226.000 2.232.000 2.175.000 
totale kosten periode 2013-2026 23.366.000 24.952.000 24.658.000 24.389.000 
eenmalige investeringen 15.669.000 13.314.000 10.369.000  11.895.000 
saldo eenmalige kosten en opbrengsten 1.478.000 1.712.000 1.732.000 1.732.000 
boekverschil na 10 jaar -6.305.000 -4.241.000 369.00 -2.489.000 

 
De totale exploitatielasten in het eerste jaar na opening zijn in de nieuwbouw-
variant de laagste, hoewel de verschillen met de andere varianten beperkt zijn. 
De verklaring hiervoor zit deels in de gebouwgebonden exploitatielasten: deze 
liggen per vierkante meter lager (€ 77,--/m² in plaats van € 80,--/m²), boven-
dien worden in deze variant minder vierkante meters gerealiseerd. Daarnaast 
vervallen de afschrijving en rentelasten van JL4, die in deze variant wordt 
afgestoten. Ook voor de gehele exploitatieperiode zijn de totaalkosten voor de 
nieuwbouwvariant het minst hoog. 
 
De initiële investering in variant V4* is echter wel de hoogste. Dat heeft onder 
andere te maken met de nieuwbouw van een half-verdiepte kelder en dat er een 
aanzienlijke investering in duurzaamheid plaatsvindt. Zoals eerder gesteld is de 
tijdelijke huisvesting in de varianten V0*, V3a en V3b opgenomen in dit 
bedrag; in variant V4* is dit verdisconteerd in de exploitatielasten. 
Het saldo van de eenmalige kosten en opbrengsten geeft ook variant V4* als 
meest voordelige variant.  
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De geprognosticeerde verkoopopbrengsten van JL4 is hier hoofdzakelijk 
verantwoordelijk voor. Wij merken daarover op dat de getaxeerde marktwaarde 
voor kantoren tegenwoordig zeer lastig te beoordelen is. De kans dat JL4 niet 
direct of tegen een aanzienlijk lager bedrag wordt verkocht is derhalve reëel. 
 
Variant V3a is ontwikkeld om na 10 jaar te kunnen afstoten. Op basis van de 
beoordelingstermijn van 10 jaar blijkt deze variant daar het beste voor. De 
hogere jaarlasten door het versneld afschrijven van de installaties hebben hier 
hun nut bewezen. De marktwaarde – waarvoor dezelfde opmerking geldt als 
hierboven – is tegen die tijd mogelijk hoger dan de boekwaarde. Dit maakt dat 
er nauwelijks een financiële belemmering is om de huisvesting af te stoten. 
Voor de overige varianten is de boekwaarde significant hoger dan de markt-
waarde. Dat is gezien het niveau van investering een logisch gevolg van de 
varianten. 
   

3.6.4 Criterium 4: overig 

Eén aspect magen niet onvermeld blijven in een variantenvergelijking. Dit is de 
verstoring bedrijfsprocessen. Het betreft daarbij de mate waarin de gemeente-
lijke organisatie in de dagelijkse werkzaamheden hinder zal ondervinden van 
de nieuwbouw- of renovatiewerkzaamheden. 
 
Overig V4* V0* V3a V3b 
verstoring bedrijfsprocessen 1 2 2 2 

 
De verstoring van het gemeentelijke ‘bedrijfsproces’ is in de nieuwbouwvari-
ant V4* uiteraard het minste. Hier vindt de bouw plaats op een andere locatie. 
De overige drie varianten hebben te maken met een tijdelijke huisvesting voor 
de duur van twee jaar. Dit betekent tevens tweemaal in plaats van eenmaal 
verhuizen.  
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4 Vergelijking voor besluitvorming 

In het voorgaande zijn onze bevindingen ten aanzien van de bestaande studies 
en onze adviezen en antwoorden op de onderzoeksvragen zo objectief mogelijk 
op en rij gezet. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden van de varianten, maar 
geeft nog onvoldoende antwoord op de achterliggende vraag voor dit onder-
zoek: Hoe komt de gemeenteraad tot een verantwoord besluit over de gemeen-
telijke huisvesting? 
 
Elke deelnemer in het debat over het gemeentehuis heeft zijn eigen wensen, 
eisen, meningen en belangen. Bij de uiteindelijke keuze die de gemeenteraad 
moet maken gaat het dan ook niet alleen om feiten en geobjectiveerde gege-
vens – hoewel deze voor de onderbouwing belangrijk zijn – maar vooral om 
het afwegen van belangen. In dit hoofdstuk gaan wij hierop in, door een 
voorzet te doen voor een dergelijk belangenafweging aan de hand van vier 
‘brillen’ waarmee men naar dit vraagstuk kan kijken.  
 
We geven elk van deze brillen een thema dat bepalend is voor de inhoud van 
de afweging: 
- de uitmuntende dienstverlener 
- de zorgzame werkgever 
- de zuinige overheid 
- huismeester van de gemeente. 

 
Voor de hoofdcriteria wordt een weging aangebracht per bril. Daaruit volgt een 
aangepaste score per variant. 
 

4.1 De uitmuntende dienstverlener 

Deze invalshoek wordt gedomineerd door het streven de klant (burgers, 
bedrijven, instellingen) te bedienen met de hoogste kwaliteit. Dit heeft conse-
quenties voor de publiek toegankelijke functies van het gemeentehuis: de 
loketten en de raadsfuncties. De kosten van het gemeentehuis en de kwaliteit 
van de backoffice zijn ondergeschikt. 
 
Als met deze bril naar de varianten wordt gekeken ,beïnvloedt dat de weging 
van de hoofdcriteria als volgt: 
- ruimtelijk-functioneel weegt zwaarder, met name omdat de subcriteria 

match vraag/aanbod, flexibiliteit groei en krimp aan belang winnen 
- kwalitatief weegt zwaarder, vooral op de subcriteria bereikbaarheid, repre-

sentativiteit en veiligheid 
- financieel weegt minder zwaar 
- overig blijft gelijk. 
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Met deze weging scoren de varianten als volgt door deze bril. 
 

Aspect Weging V4* V0* V3a V3b 
ruimtelijk ▲▲ ❶ 2 3 3 
kwaliteit ▲▲ ❶ 2 4 3 
financiën ▼ 1 2 4 3 
overig -- 3 3 1 2 

 
 

4.2 De zorgzame werkgever 

Bij deze invalshoek is de kwaliteit van de werkomgeving op een goed bereik-
bare locatie het belangrijkst. De kosten van het gemeentehuis, de uitstraling 
van het gebouw en de publieksvoorzieningen zijn van ondergeschikt belang. 
 
Als met deze bril naar de varianten wordt gekeken, beïnvloedt dat de weging 
van de hoofdcriteria als volgt: 
- ruimtelijk-functioneel weegt zwaarder, vooral omdat de subcriteria match 

vraag/aanbod realisatie van het PvE mogelijk maakt 
- kwalitatief weegt zeer zwaar, vooral op de subcriteria comfort, voorzienin-

gen en ruimtegebruik (van belang voor het Nieuwe Werken) relevant zijn 
- financieel weegt minder zwaar, hoewel daarbinnen de exploitatielasten wel 

aan belang winnen 
- overig weegt zwaarder, hoofdzakelijk met het oogmerk de hinder voor 

werknemers te beperken. 
 

Aspect Weging V4* V0* V3a V3b 
ruimtelijk ▲ 1 2 3 3 
kwaliteit ▲▲ ❶ 2 4 3 
financiën ▼ 1 2 4 3 
overig -- 3 3 1 2 

 
 

4.3 Een zuinige overheid 

Bij deze invalshoek draait het om de efficiency van het gemeentehuis als 
bedrijfsmiddel en om het beperken van de kosten. De kwaliteit van de werk-
omgeving, de uitstraling van het gemeentehuis en de publieksvoorzieningen 
zijn van ondergeschikt belang. 
 
Als met deze bril naar de varianten wordt gekeken, beïnvloedt dat de weging 
van de hoofdcriteria als volgt: 
- ruimtelijk-functioneel weegt minder zwaar, hoewel flexibiliteit met betrek-

king tot krimp zeer relevant is 
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- kwalitatief weegt minder zwaar, maar de subcriteria duurzaamheid en 
flexibiliteit (in ruimtegebruik) zijn in de onderlinge weging zwaarder aan-
wezig 

- financieel weegt zeer zwaar, met een scherpe focus op jaarlasten en eenma-
lige kosten 

- overig weegt zwaarder, voornamelijk om de contractflexibiliteit te vergro-
ten.  

 

Aspect Weging V4* V0* V3a V3b 
ruimtelijk ▼ 1 2 3 3 
kwaliteit ▼ 1 2 4 3 

financiën ▲▲ ❶ 2 4 3 
overig -- 3 3 1 2 

 
 

4.4 De voorzichtige overheid 

Bij deze invalshoek draait het om maximale flexibiliteit om na een zekere 
periode een nieuw huisvestingsbesluit te kunnen nemen. 
 
Als met deze bril naar de varianten wordt gekeken, beïnvloedt dat de weging 
van de hoofdcriteria als volgt: 
- ruimtelijk-functioneel weegt minder zwaar, hoewel flexibiliteit met betrek-

king tot krimp zeer relevant is 
- kwalitatief weegt minder zwaar, maar de subcriteria duurzaamheid en 

flexibiliteit (in ruimtegebruik) zijn in de onderlinge weging zwaarder aan-
wezig 

- financieel weegt zeer zwaar, met uitsluitend een focus op de boekwaarde na 
10 jaar 

- overig weegt zwaarder, voornamelijk om de contractflexibiliteit te vergro-
ten.  

 

Aspect Weging V4* V0* V3a V3b 
ruimtelijk ▼ 1 2 3 3 
kwaliteit ▼ 1 2 4 3 
financiën ▲▲ 4 3 ❶ 2 
overig -- 3 3 1 2 

 
 

4.5 Huismeester van de stad 

Centraal bij deze invalshoek staat het leveren van een bijdrage de stedenbouw-
kundige en ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Bergen. De andere 
aspecten, zoals kosten of gebouwkwaliteit zijn van ondergeschikt belang. 
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Er is een verschil tussen de nieuwbouwvariant en de drie renovatievarianten. 
Alleen de locatie Elkshove ligt op het grondgebied van de gemeente Bergen en 
kan een bijdrage leveren aan de stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwikke-
ling van Bergen. Voor de andere drie varianten geldt dit niet. 
 
Als met deze bril naar de varianten wordt gekeken, beïnvloedt dat de weging 
van de hoofdcriteria als volgt: 
- ruimtelijk-functioneel blijft gelijk 
- kwalitatief weegt zwaarder, voorop de subcriteria duurzaamheid, representa-

tiviteit, bereikbaarheid en veiligheid financieel weegt zeer zwaar, met een 
scherpe focus op jaarlasten en eenmalige kosten 

- financieel weegt zwaarder, voornamelijk met betrekking tot het verschil in 
boekwaarde na 10 jaar 

- overige weegt zwaarder, omdat het subcriterium contractflexibiliteit aan 
belang wint. 

 

Aspect Weging V4* V0* V3a V3b 
ruimtelijk ▲▲ ❶ 2 3 3 
kwaliteit ▲▲ ❶ 2 4 3 
financiën ▼ 1 2 4 3 
overig -- 3 3 1 2 

 
 

4.6 Samenvatting ‘brillen’ 

Samenvattend kan het volgende overzicht worden gemaakt, waarbij per bril 
een rangorde tussen de vier varianten is gemaakt. 
 

 V4* V0* V3a V3b 
1. De uitmuntende dienstverlener ❶ 2 3 4 
2. De zorgzame werkgever ❶ 2 3 4 
3. De zuinige overheid ❶ 4 3 2 
4. De voorzichtige overheid 3 4 ❶ 2 
5. De huismeester van de stad ❶ 2 3 4 

 
Wij spreken ons in dit rapport niet uit over de meest wenselijke variant, of over 
de vraag welke ‘bril’ moet prevaleren. Het is aan het college van B&W en aan 
de gemeenteraad om de belangen af te wegen en de uiteindelijke keuze te 
maken. 
 



 

 

 

Bijlagen 

 



 

Bijlage 1

 

Scoremodel varianten 

 
 
 
 
 
 
 
 

criterium specificatie variantV4. variantV0. variantV3a variantV3b

ruimtelijk relatieve score ruimtelijk

match vraag en aanbod (FO) 1                               2                               3                               3                               

gebouwvorm (FO/BVO) 1                               2                               3                               3                               

flexibiliteit - groei 1                               2                               3                               3                               

flexibiliteit - krimp 1                               1                               1                               1                               

kwalitatief relatieve score kwalitatief

1. comfort 1                               2                               3                               3                               

2. duurzaamheid 1                               2                               4                               2                               

3. representativiteit 1                               2                               3                               3                               

4. bereikbaarheid 1                               2                               2                               2                               

5. voorzieningen 1                               2                               3                               3                               

6. gebruik 1                               2                               3                               3                               

7. flexibiliteit 1                               2                               2                               2                               

8. veiligheid 1                               2                               3                               3                               

financieel relatieve score financieel

totale exploitatiekosten in 2017 2.043.000               2.226.000               2.232.000               2.175.000               

totale kosten in de periode 2013 t/m 2026 23.386.000            24.971.000            24.678.000            24.409.000            

eenmalige investeringen 15.669.000            13.314.000            10.369.000            11.895.000            

saldo eenmalige kosten en opbrengsten 1.478.000               1.712.000               1.732.000               1.732.000               

boekverschil na 10 jaar -6.305.000             -4.241.000             369.000                  -2.489.000             

overige relatieve score overige

contract flexibiliteit na 10 jaar 4                               3                               1                               2                               

verstoring bedrijfsprocessen 1                               2                               2                               2                               

Scoremodel varianten
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Financiële vergelijking (achtergrond) 

Onderstaande tabellen vormen de achtergrondinformatie voor de financiële 
vergelijking van de varianten. 
 

 Tabel 3. Investeringskosten 

  Variant V4*  Variant V0*  Variant V3a Variant V3b 

Bouwkosten - casco              4.331.318              3.064.948                  881.825              1.687.434 

Installaties              3.013.730              2.884.647              2.669.231              2.957.703 

Bouwkosten - inbouwpakket              2.248.522              2.759.336              2.848.213              2.867.427 

Dubo en vaste inrichting              1.213.540                  230.000                  230.000                  230.000 

Losse inrichting (Inventaris)              1.220.445              1.220.445              1.220.445              1.220.445 

Tijdelijke huisvesting                             -                1.102.500              1.124.210              1.124.210 

Bijkomende kosten              3.641.269              3.154.104              2.518.724              2.931.943 

Totaal            15.668.823            14.415.978            11.492.646            13.019.162 

Gemiddelde investeringskosten, excl. btw. 

Prijs per m² bvo                     2.179                     2.395                     1.963                     2.224 

NB.  investeringskosten inclusief indexering en rentelasten, excl. btw 

Marges raming +/- 10% 
 

 Tabel 4. Afschrijvingstermijnen 

  Variant V4*  Variant V0*  Variant V3a Variant V3b 

- casco                            40                            40                            10                            20 

- casco brandweerkazerne                            40                            40                            40                            40 

- installaties, incl. Dubo                            20                            20                            10                            20 

- installaties brandweerkazerne                            20                            20                            20                            20 

- inbouwpakket, incl. vaste inrichting                            10                            10                            10                            10 

- losse inrichting (inventaris)                            10                            10                            10                            10 

- tijdelijke huisvesting  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 
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Tabel 5. Investeringskosten, gedifferentieerd naar afschrijvingsperiode  
(incl. toedeling bijkomende kosten) 

  Variant V4*  Variant V0*  Variant V3a Variant V3b 

- casco              5.698.805              3.727.586                  811.145              1.917.151 

- casco brandweerkazerne                  476.960                  476.960                  476.960                  476.960 

- installaties, incl. Dubo              4.798.253              3.627.176              3.403.521              3.797.891 

- installaties brandweerkazerne                  246.772                  246.772                  246.772                  246.772 

- inbouwpakket, incl. vaste inrichting              3.227.589              4.014.540              4.209.594              4.235.735 

- losse inrichting (inventaris)              1.220.445              1.220.445              1.220.445              1.220.445 

- tijdelijke huisvesting                             -                1.102.500              1.124.210              1.124.210 

Totaal            15.668.823            14.415.978            11.492.646            13.019.162 

 
 Tabel 6. Eenmalige kosten en opbrengsten 

  Variant V4*  Variant V0*  Variant V3a Variant V3b 

Kapitaalslasten en exploitatielasten Elkshove                    38.500                    38.500                    38.500                    38.500 

Idem De Beeck                    42.500                    42.500                    42.500                    42.500 

Idem JL4                  762.000 

Kapitaalslasten JL4                  337.000                  337.000                  337.000 

Idem brandweerkazeren Plein                    44.025                    44.025                    44.025                    44.025 

Tijdelijke huisvesting                             -                1.102.500              1.124.210              1.124.210 

Sloop- en bouwrijp maken                  530.000                  530.000                  530.000                  530.000 

Verwerven woningen Elkshove              2.085.000  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Opbrengst JL4 + grond  (conform berekening KRK)              3.660.000-  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Opbrengst woningen                             -    n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Eenmalige afschrijving boekwaarde Elkshove                    82.000                    82.000                    82.000                    82.000 

Idem JL4              2.441.000  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Totaal              2.365.025              2.176.525               2.198.235               2.198.235 
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Gebruikte documentatie 

Onderstaande documenten vormen het onderzoeksdossier, zoals ter beschik-
king is gesteld. 
 

# Document Auteur Datum Status 

2 Haalbaarheidsonderzoek 

Gemeentehuis te Bergen, Elkshove 2.0 

DAAD Architecten 

BV 

22-12-2010 niet vermeld 

3 Scenariostudie 

Huisvesting gemeente Bergen en brandweerkazerne  

BBN 31-10-2011 definitief 

concept 

4 Stichtingskostenraming, variant: half verdiept parkeren 

Nieuwbouw gemeentehuis en brandweerpost 

BBN 14-06-2012 niet vermeld 

5 Stichtingskostenraming, variant: volledig verdiept 

parkeren 

Nieuwbouw gemeentehuis en brandweerpost 

BBN 14-06-2012 niet vermeld 

6 Totaaloverzicht bouw-, stichtingskosten en jaarlast 

Nieuwbouw gemeentehuis en brandweerpost te Bergen 

BBN 14-06-2012 niet vermeld 

7 Programma van Eisen 

Nieuwbouw gemeentehuis, parkeergarage en brandweerka-

zerne Bergen 

BBN 07-06-2012 definitief 

concept 

8 Plan van Aanpak synergieonderzoek 

Herhuisvesting gemeentehuis en bibliotheek 

BBN juni 2012 niet vermeld 

9 Risico-inventarisatie en –evaluatie 

Gemeentehuis Bergen 

Tri-plus september 2012 niet vermeld 

10 Voortzetting huisvesting JL4 te Alkmaar 

Gemeentehuis Bergen 

BBN 13-11-2012 definitief 

concept 

11 Brief aan gemeentesecretaris 

Definitief concept Programma van Eisen voor bouw 

gemeentehuis en brandweerkazerne op locatie Elkshove 

Ondernemingsraad 

gemeente Bergen 

13-08-2012 niet vermeld 

12 Brief aan gemeentesecretaris 

Instemmingsverzoek plan van aanpak RI&E op JL4 

Ondernemingsraad 

gemeente Bergen 

05-02-2013 niet vermeld 

13 Kostenraming 

Renovatie en uitbreiding gemeentehuis JL4 Alkmaar 

BBN 01-10-2012 niet vermeld 

14 Kostenraming PvE 

Nieuwbouw gemeentehuis en brandweerpost Bergen (NH) 

BBN 08-10-2012 niet vermeld 

15 Marktanalyse/onderzoek 

Kantoren techno park Alkmaar  

Kuijs Reinder Kakes juli 2011 niet vermeld 

16 Tekeningen luchtbehandeling JL4 Mol 08-05-2003 revisie 

17 Tekeningen plattegronden JL4 Gemeente Bergen 18-11-2011 wijziging C 

18 Tekeningen gevels JL4 onbekend onbekend niet vermeld 

19 Luchtonderzoek 

Gemeentehuis Bergen Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar 

Omega Water 25-03-2013 niet vermeld 

20 Nota Activabeleid gemeente Bergen Gemeente Bergen april 2006 definitief 

21  Opgave huidige exploitatielasten JL4 en actuele boek-

waarden 

Gemeente Bergen 2012 niet vermeld 

 


