
   

   

 

   
Beantwoording 
Raadsvragen 
Nieuwbouw BWRI 
Nieuwbouw BWRI     

   

    

Van: College    

Datum: 23 november 2021   

Aan: Raad 

 

Geachte leden van de raad,  

 

Op 18 november jl. heeft de raad het voorstel ‘nieuwbouw BWRI’ besproken. Tijdens de bijeenkomst 

is afgesproken dat de raad de vragen over het voorstel schriftelijk kon doorgeven aan de griffie. Het 

college zou dan de vragen voor de behandeling van het raadsvoorstel in de besluitvormende raad van 

25 november a.s. beantwoorden. Wij hebben een aantal vragen ontvangen. Via deze memo geven 

wij een reactie.  

 

Een aantal vragen gaan over de financiële onderbouwing van het voorstel. Deze informatie is geheim 

op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet ju. artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid 

van bestuur. Het openbaar maken van deze informatie verzwakt de onderhandelingspositie van de 

gemeente dusdanig dat haar financiële belangen worden geschaad. De beantwoording die onder de 

geheimhouding valt is rood gearceerd.  

 

Vragen van de Christen-Unie 

 

1. Kan een calculatie, of een reële inschatting daarvan met een afschrijvingstermijn van 40 jaar 

aangeleverd worden?  

Als we een afschrijvingstermijn hanteren van 40 jaar in plaats van 50 jaar dan komen we tot het 

volgende:  

 

  Jaarlasten 50 jaar Jaarlasten 40 jaar Verschil 

Nieuwbouw Molenraai € 730.000 € 792.000 € 62.000 

 

Zodra de afschrijvingsperiode wordt gewijzigd van 50 naar 40 jaar zullen de kapitaalslasten 

toenemen. De kapitaalslasten zijn een onderdeel van de totale jaarlasten (exploitatielasten). De 

huidige exploitatielasten van de 3 locaties bedragen € 870.000. (exclusief huurinkomsten). Het 
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bedrag van € 870.000 is inclusief de kapitaallasten die voortvloeien uit de noodzakelijke 

investering om de gebouwen te laten voldoen aan de Arbo-eisen. Met de aanpassing van 50 naar 

40 jaar afschrijven is er nog een jaarlijkse besparing te behalen ten opzichte van de huidige 

huisvestingssituatie van BWRI. Het college is van mening dat een afschrijvingsperiode van 50 jaar 

beter aansluit bij de duurzaamheidsambitie van de nieuwbouw. Deze periode is ook zo toegepast 

bij het Huis van Cultuur en Bestuur.   

 

2. Het huurcontract met de huurder(s) wordt opgezegd. Gaat de huurder niet mee naar de 

vervangende nieuwbouw? 

We houden bij de vervangende nieuwbouw geen rekening met de bouw van extra m² voor de 

huidige huurders. Zij zullen dus moeten verhuizen naar een andere plek.  

 

3. Is er perspectief of vervangende huurruimte voor de huidige huurders en welke rol speelt de 

gemeente hierin? 

In het huidige pand van de Molenraai wordt nu ruimte verhuurd aan 4 commerciële en 1 

maatschappelijke huurder. De maatschappelijke huurder is Kledingbank Maxima. We gaan samen 

met deze partij op zoek naar passende vervangende huisvesting. We zien dit als een gedeelde 

verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor het vinden van alternatieve huisvesting 

voor de commerciële partijen ligt primair bij deze partijen zelf. Op verzoek kunnen wij hen 

uiteraard adviseren en waar mogelijk faciliteren.  

 

4. Reserve HvCB: 

Bij het vaststellen van de begroting 2022 bedroeg de reserve HvCB € 2,9 miljoen (afgerond). 

De € 1,266 miljoen wordt hieruit onttrokken? 

Dat klopt. Na besluitvorming wordt het bedrag van de € 1.266.000 van de € 2,9 miljoen 

onttrokken.  

 

 

Vragen van LPMG 

 

5. Wat zijn de extra voordelen van de locatie Molenraai ten opzichte van een andere locatie? 

De locatie aan de Molenraai heeft de volgende voordelen ten opzichte van de andere locaties:  

- De locatie is snel beschikbaar en kent geen tijds- en procedure risico’s die gepaard kunnen 

  gaan met een planologische procedure; 

- De locatie Molenraai kent meer flexibiliteit voor een uitbreiding in de toekomst; 
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- Er zijn geen stedenbouwkundige of verkeerstechnische aanpassingen nodig voor deze locatie; 

- Het huidige gebouw aan de Molenraai komt vrij. Dit gebouw heeft hoge exploitatiekosten en er  

zijn enorme investeringen nodig om het gebouw te laten voldoen aan de moderne eisen. Het is 

geen rendabel gebouw om voor de langere tijd in te zetten. Er is daarmee een risico op 

verpaupering van de locatie.  

 

6. Wat is het financiële voordeel als: 

a. de locatie Molenraai niet gesloopt hoeft te worden?  

b. er geen tijdelijke huisvesting nodig is? 

c. er geen kosten zijn voor asbestsanering en bodemsanering bij de locatie Molenraai? 

d. de locatie Molenraai, Haydnlaan en de Vosholen kunnen worden afgestoten en verkocht 

wat ten goede komt aan de dekking van het te investeren bedrag.  

 

Het totale financiële voordeel van de jaarlasten bij nieuwbouw op een nieuwe locatie is € 70.000 

ten opzichte van nieuwbouw aan de Molenraai. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat bij 

nieuwbouw op een nieuwe locatie er geen sloopkosten zijn, er geen kosten hoeven te worden 

gemaakt voor tijdelijke huisvesting en er een boekwinst is uit de verkoop van het gebouw 

Molenraai.  

We hebben bij de berekening van de kosten voor nieuwbouw op een nieuwe locatie echter geen 

rekening gehouden met de planologische kosten, verkeerskundige aanpassingen en de 

vertragingskosten (waaronder de stijgende bouwkosten).   

 

Let op: geheime informatie. 

Ad. a.  

De kosten voor de sloop van de Molenraai wordt geraamd op € 475.000. 

Ad. b.  

De kosten voor de tijdelijke huisvesting wordt geraamd op € 500.000. 

Ad. c.  

We kunnen op dit moment geen raming geven voor de kosten van de asbestsanering en de 

bodemsanering. Pas bij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen we de kosten in beeld 

brengen. Op basis van onze huidige kennis verwachten we geen hoge kosten voor de 

bodemsanering en de asbestsanering.  

 

Ad. d.  

De verkoop van de bestaande gebouwen en gronden aan de Molenraai, Haydnlaan en de Vosholen 
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genereert een verwachte boekwinst van € 1.337.000. De boekwinst voor het pand aan de 

Molenraai wordt geraamd op € 830.000. 

 

7. Wat zijn de kosten voor een andere locatie voor Maxima (inclusief de verhuiskosten) 

We kunnen hier nog geen raming voor geven. We gaan samen met kledingbank Maxima op zoek 

naar vervangende huisvesting.  

 

 

Vragen van Gemeentebelangen 

 

8. Hoeveel mensen werken nu op de twee locaties, niet zijnde Molenraai, die geen directe 

relatie hebben met de daar verrichte werkzaamheden?  

Alle werkzaamheden van de medewerkers van de Haydnlaan en De Vosholen zijn gericht op de 

dienstverlening voor BWRI. Het is een meerwaarde als medewerkers van BWRI op één locatie zijn 

gehuisvest. Dit is ook nodig om onze dienstverlening te verbeteren. De ambitie voor een centrale 

huisvesting BWRI bestaat sinds de oprichting van BWRI in 2016.  

 

9. Is onderzocht of er voor hun ruimte is in het gemeentehuis nu daar door het “nieuwe 

werken’ meer ruimte is dan voorzien? Het gaat hier niet om de vraag of het wenselijk is of 

niet. 

De omvang van het gemeentehuis is gebaseerd op de ruimtebehoefte van de teams die daar nu 

zijn gehuisvest. Er is geen sprake van overcapaciteit, waardoor er dus geen ruimte is voor een 

substantieel deel van het personeel van BWRI.   

 

10. Er zijn nog geen gesprekken geweest met de provincie. Technisch gezien bepaalt de 

gemeenteraad de bestemming van een stuk grond en vervolgens mag de provincie daar ook 

iets van vinden. Dat vooroverleg zinvol is beamen wij. Is er (door bijv. ambtenaren) afgetast 

hoe de provincie hierin staat?  

Gelet op de uitkomsten van het locatieonderzoek heeft er geen vooroverleg met de provincie 

over de alternatieve locaties in het buitengebied. Een overleg met de provincie is alleen zinvol 

als er een uitgewerkt plan ligt en er ook een daadwerkelijke intentie is om te bouwen op de 

locatie.  
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11. U gaf aan in de commissie dat dit besluit voor eind 2021 genomen moet zijn, ivm 

huurovereenkomsten met andere partijen op de locatie Molenraai. Voor welke termijnen 

zijn deze huurcontracten afgesloten en lopen deze af op 31-12-2021? Wat staat verlenging 

met 1 jaar in de weg? 

De huurcontracten hebben verschillende termijnen. Als we de contracten opzeggen voor 1 

januari 2022 dan dienen de huurders uiterlijk 31 december 2022 het pand te verlaten. Als we de 

contracten na 1 januari 2022 opzeggen dan mogen de huurders tot en met 31 december 2023 

blijven zitten. Dit betekent dat we te maken krijgen met één jaar vertraging voor de 

nieuwbouw. In de huidige planning staat de sloop van de Molenraai namelijk gepland in het jaar 

2023.  

 

12. Welke planologische belemmeringen zijn er op de twee andere locaties, niet zijnde 

Molenraai, die niet opgelost kunnen worden met een wijziging van de bestemming?  

Het programma van eisen voor de nieuwbouw BWRI kan niet zondermeer ingepast worden op 

deze twee locaties. Er zijn stedenbouwkundige en verkeerstechnische aanpassingen nodig. De 

locatie in het centrum is niet geschikt vanwege de verkeerstoename.  

 

13. Wat zijn de kosten van tijdelijke huisvesting en hoe worden deze gedekt? 

Let op: geheime informatie: 

De kosten voor de tijdelijke huisvesting wordt geraamd op € 500.000. Deze kosten zijn 

onderdeel van het investeringskrediet. 

 

14. Indien asbestsanering noodzakelijk is waar worden deze kosten, die nu dus nog niet bekend 

zijn, uit gedekt? 

We houden in het investeringskrediet rekening met onvoorziene kosten. We verwachten ook dat 

er in het budget van € 1.266.000 ruimte zit om eventuele kosten te dekken.  

 

15. Indien minimaal energieneutraal wordt gebouwd wat zijn dan de meerkosten en hoe kunnen 

deze dan worden gedekt? 

Op basis van een eerste verkenning komen we uit op € 300.000. We willen de komende maanden 

gebruiken om gedegen onderzoek te doen naar de werkelijke (financiële) impact.  

Er is binnen het investeringskrediet in elk geval ruimte in het budget gereserveerd voor 

bijvoorbeeld extra kosten voor asbestsanering of aanpak van grondvervuiling. Als de financiële 

impact € 300.000 is, is er wellicht ook ruimte om volledig energieneutraal te worden.  

De wethouder heeft in de vergadering van 18 november jl. toegezegd om serieus te onderzoeken 
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of de huisvesting geheel energieneutraal kan worden binnen de beschikbare budgetten. Mocht 

blijken dat de meerkosten zo hoog zijn dat het niet binnen het budget past dan komt het 

college hiervoor terug bij de raad.  

 

16. Wat zijn de (meer)kosten indien de afschrijving op 40 jaar wordt gesteld?  

Zie het antwoord op vraag 1.  

 

17. Wat zijn de financiële en andere consequenties indien de Raad het raadsvoorstel aanhoudt 

voor onderzoek naar andere locaties, dus niet de bestuurlijke overwegingen?  

Het risico wordt groter dat we ondanks de nieuwbouw alsnog hoge investeringen moeten 

plegen om de huidige gebouwen in stand te houden. De versnippering van de dienstverlening 

blijft bestaan en de arbeidsomstandigheden zijn suboptimaal. Ook constateren we dat de 

bouwkosten een sterke stijging doormaken. De kosten voor de nieuwbouw zullen toenemen. 

 

 


