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Memo huisvesting 
 
Betreft:   Voorbereidingskosten startnotitie huisvesting stedelijk gebied 
Van:    Hans Koopmans - Regisseur huisvesting stedelijk gebied 
Datum:   22-01-2018 
    
 
Inleiding: 
Het DB heeft op 23-11-2018 de startnotitie huisvesting stedelijk gebied vastgesteld en het AB 
voorgesteld akkoord te gaan met de randvoorwaarden, uitgangspunten en werkwijze. Het AB 
heeft hiermee op 13-12-2018 ingestemd. 
Bij de besluitvorming in het DB is aangegeven dat het DB in Q1 2019 een voorstel met 
betrekking tot de aanloopkosten van de werkzaamheden voortvloeiend uit de startnotitie zal 
worden voorgelegd. 
 
Beoogd effect 

- Vaststellen voorbereidingskrediet voor de noodzakelijk te verrichten werkzaamheden 
- Dekkingsvoorstel  

 
Argumenten 
Met de besluitvorming over de startnotitie huisvesting stedelijk gebied is het DB akkoord 
gegaan met het verrichten van werkzaamheden die moeten leiden tot het opleveren van een 
fasedocument haalbaarheid. Bij de besluitvorming daarover is aangegeven, dat (pas) in het als 
resultaat van deze fase op te leveren beslisdocument haalbaarheid, inzicht gegeven zal worden 
in de te verwachten investering en het daarbij te verwachten voorbereidingskrediet voor de 
fases daarna. 
Voor de in de startnotitie beschreven werkzaamheden om te kunnen komen tot een 
beslisdocument haalbaarheid zijn voor de volgende werkzaamheden kosten geraamd: 

- Projectmanagement         130.000 
- (secretariële) ondersteuning          20.000 
- Communicatieadvies           12.000 
- Bezettingsgraadonderzoek naar gebruik kantoorfuncties        8.500 
- Updaten rijtijdenmodel naar toekomstige verkeerssituatie        3.750 
- Kostendeskundige; opstellen investeringsraming en exploitatiebegroting    12.000 
- (Stedenbouwkundige) locatieanalyse        25.000 
- (architectonische) volumestudie en inrichtingsplan       75.000 
- Onderzoek kantorenmarkt            7.500 
- Onvoorzien            30.000 

---------- 
323.750 

 
 
Financiën 

- In de jaarstukken 2017 is een bestemmingsreserve huisvesting vastgesteld van € 
803.000,-. Bedoeld voor de dekking van de afschrijvingslasten voor de eind 2017 nog 
niet overgenomen kazernes in de stad Groningen. Het bedrag was gebaseerd op de 
verwachting dat deze panden overgenomen zouden worden tegen de boekwaarde per 
01-01-2016. 

- Eind 2018 is overeenstemming bereikt over de overname van de kazerne Vinkhuizen en 
huur van de kazerne Sontweg (DB besluit dd. 28-09-2018). Dit is inmiddels 
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geeffectueerd en de betalingen zijn gedaan. Bij de transactie hebben VRG en de 
gemeente Groningen gezamenlijk een zakelijke en transparante verhouding als 
uitgangspunt gekozen, die recht doet aan de strategische korte en lange termijn 
huisvestings- en operationele belangen van de betrokken partijen. Dit heeft ertoe geleid 
dat het door de door de VRG berekende bedrag niet is uitgeput. 

- Met het vaststellen van de startnotitie is de eerste stap op weg naar het lange termijn 
huisvestingsperspectief gezet. Om de daaruit volgende aanloopkosten te kunnen 
dekken wordt voorgesteld om de onder-uitputting daarvoor in te zetten. 

- Het betreft een bedrag van € 323.000,- 
 
Collectief versus maatwerk 
In de besluitvorming rondom de huisvesting is bepaald dat de totale portefeuille vastgoed 
eigendom is van het collectief. De verdeling van de totale kosten vindt daarom plaats volgens 
dezelfde verdeelsleutel als de overige kosten. Vervanging van de kazerne met kantoren aan de 
Sontweg is dan voor rekening van het collectief. In het stedelijk gebied wordt extra gevraagd om 
betere aanrijdtijden te realiseren. Het ligt voor de hand om maatwerk voor rekening van de 
vrager te laten komen. In dit onderzoek valt niet exact aan te geven welk deel van de kosten toe 
te rekenen valt aan de vervanging van de bestaande kazerne en welk deel als maatwerk moet 
worden aangemerkt. Onderzoek naar locaties en aanrijdtijden moet in alle gevallen gebeuren. 
Maatwerk zal zijn als er meerdere en bijzondere locaties moeten worden beoordeeld. Van 
onderzoek naar alternatieve vormen van uitruk daarentegen profiteert de hele regio. 
Voor de toerekening aan maatwerk en aan het collectief, moet een goede verhouding worden 
bepaald.  
 
Aanpak/uitvoering 

- Bij het opmaken van de jaarrekening 2018 zal het voorstel gedaan worden om dit 
bedrag als bestemmingsreserve ten laste van het resultaat te brengen. 
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