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Regeren of reageren? 

Inleiding 

Het College van B&W van de gemeente Overbetuwe heeft dinsdagmiddag 18 februari een 

inhoudelijke reactie gegeven op onze notitie Bezinning op bouwkosten. 

Daarmee hebben het College en het CDA eenzelfde snelheid van opstellen behaald. Het is de vraag of 

de kwaliteit van de besluitvorming op 18 februari 2014 daarmee gediend is. De raad heeft hiermee 

nauwelijks de gelegenheid tot een goede bestudering; noch hebben wij de gelegenheid tot reageren. 

Na lezing van het document valt op dat een groot aantal punten weinig relevantie hebben in 

financiële zin. Met andere woorden: de hoeveelheid punten wekt een andere suggestie dan de 

inhoud. Wij zullen deze reactie beperken tot alleen de zaken die wel relevant zijn. 

Amendement en uitgangspunten 

Het is lovenswaardig dat het College zich stipt houdt aan de wensen van een raadsmeerderheid. Wel 

menen wij dat het de verantwoordelijkheid van het College is om aan te geven op welke punten deze 

wensen tot een onjuiste besluitvorming zou leiden. Dat is in andere dossier immers ook het geval. 

Overigens is de consequentie van deze gedragslijn in de oorspronkelijke notitie van het College niet 

geheel gevolgd; wij menen dat het volledig verwerken van een efficiency voordeel op personeel als 

dekking daarmee niet strookt, hetgeen het College ook zelf erkent. Wij verwijzen naar paragraaf 5.4 

op pagina 45. 

Afschrijving 

Een boekhoudkundige afschrijvingstermijn heeft geen enkele relatie met de daadwerkelijk verwachte 

gebruiksduur. Zo bezien zou elk pand binnen onze gemeentelijke organisatie van 40 jaar of ouder 

volledig moeten zijn vernieuwd. Wat wij ook aangeven is, dat in diezelfde gedragslijn in het 41e jaar 

(jawel: net buiten de 40 jaar termijn) voor nieuwbouw varianten een nog veel omvangrijkere 

herinvestering zou moeten worden meegenomen. Daarmee is er, wederom binnen die gedragslijn, 

feitelijk geen verschil tussen nieuwbouw en renovatie varianten.  

De gekunstelde beperking tot 40 jaar werkt in dat verband erg verstorend. Wij hebben in alle 

varianten rekening gehouden met realistische uitgaven op dit gebied. 

Overigens merken wij op dat de door Haskoning aangegeven renovatieprijs per vierkante meter BVO 

is gebaseerd op een uitvoeringsniveau wat gelijk is aan nieuwbouw. U heeft dit kunnen lezen in hun 

nadere toelichting: hiervoor is een opslag in de prijs per meter gecalculeerd. Het nut daarvan in een 

renovatiescenario valt te betwisten, maar als dit uitvoeringsniveau dan toch gecalculeerd en betaald 

wordt, dan is de grondslag voor een verschillende boekhoudkundige afschrijvingstermijn ten opzichte 

van nieuwbouw flinterdun. 

  



CDA Overbetuwe 

 

Pagina 2 van 4 
 

 

Kosten per vierkante meter BVO 

Wij hebben onze berekeningen gebaseerd op daadwerkelijke kostenopgaven van erkende 

specialisten. Daarbij hebben wij ook rekening gehouden met het grote oppervlakte aan kelders in de 

bestaande gebouwen. En hierbij is een kwalitatief goed uitvoeringsniveau nagestreefd. 

Feit is dat je door het formuleren van eisen hier enorm in kunt sturen. Een renovatie voor aanzienlijk 

lagere bedragen dan het CDA nu hanteert (jawel: lager) is ook mogelijk. Daar hebben wij geen 

gebruik/misbruik van gemaakt. 

Graag wijzen wij u op de volgende informatie afkomstig van de website van Haskoning: 

Klantnaam: Gemeente Houten   

 Divisie   :   Gebouwinstallaties  

 Architect   :   BRTA  

 Omvang   :   8.800 m2 bvo 

Het gemeentehuis van Houten is ontworpen door de architect P.A. Tauber en op 17 november 1987 officieel in gebruik 

genomen. Royal Haskoning kreeg van de gemeente Houten de opdracht om de verdiepingen te renoveren en de begane 

grond grondig te verbouwen.  

 

In de nieuwe situatie wordt voor de koeling van het gemeentehuis gebruik gemaakt van koudeopslag in de bodem. In de 

zomermaanden wordt koude aan de bodem onttrokken en in de wintermaanden warmte.  

 

De kantoorvertrekken zijn voorzien van mechanische ventilatie. De lucht wordt in de ruimte gebracht via een 

inductieverdringsysteem (verdringen van de aanwezige lucht met ingebrachte lucht). Het gehele systeem is gebaseerd op 

convectie; de warme lucht wordt boven het verlaagde plafond afgezogen. 

 

De verlichting in de kantoren is individueel schakelbaar en dimbaar uitgevoerd. Alle kantoorvertrekken zijn voorzien van 

aanwezigheidssensoren in combinatie met een daglichtregelsysteem.  

 

Een belangrijk aspect in het gemeentehuis is de scheiding tussen publieksgebieden en gebieden die bestemd zijn voor het 

personeel. In nauw overleg met de opdrachtgever, architect en adviseur is steeds voor oplossingen gekozen die goed 

aansluiten bij het gebruiksprofiel. 

Deze renovatie werd afgerond in 2007 en heeft volgens openbare bronnen minder dan € 4,2 miljoen 

gekost. Voor de snelle rekenaars: dat is minder dan € 500 per vierkante meter BVO. 

Het CDA calculeert bijna het dubbele van deze prijs! 

Compensabele BTW 

Het College heeft gelijk. Echter voor elke 10 miljoen euro investering scheelt dat € 152.000. Waar 

hebben we het over? 
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Kosten buiten beschouwing? 

Laten we heel helder zijn: wij laten geen kosten buiten beschouwing, wij schatten ze alleen (met 

externe hulp) anders in dat het College.  

Het staat overigens buiten kijf dat voor de uiteindelijk geconstateerde verschillen op totaalniveau er 

voldoende ruimte is om welke onvoorziene kosten dan ook op te vangen als zou blijken dat deze te 

laag zijn geraamd. We praten over meer dan 10 miljoen euro…… 

Voorbereidingskosten, achterblijvende kosten en rentevoordeel 

Uit een eerdere opgave van het college bleek dat in de voorbereidingskosten ook loonkosten van 

eigen personeel waren gecalculeerd. Een van beide opgaves is dus niet correct. 

In onze rapportage hebben wij het rentevoordeel wel meegenomen; wij hebben dit echter als p.m. 

post  in mindering gebracht op… de achterblijvende kosten. Immers: door niet nieuw te bouwen 

besparen we uitgaven en dat levert rentevoordeel op. 

De opmerkingen over voorbereidingskosten en achterblijvende kosten nemen we voor kennisgeving 

aan. Onze notitie is daarin voldoende helder.  

Boekwaarde bestaande panden 

Het feit dat een kostenpost een alternatieve dekking heeft, maakt de kostenpost niet lager. 

Overigens merken wij op dat “boekwaarde” evenmin als “afschrijving” een rol speelt in de 

berekeningen en de uitkomsten daarvan op NCW basis. 

Verklaarbaarheid bouwkosten 

Wij hebben een groot aantal prijzen van nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten voor 

gemeentehuizen geanalyseerd. Hieruit blijken enorme verschillen. In Binnenlands Bestuur stond 

hiervan een boeiende analyse. Onze normgetallen, die maatwerk zijn toegesneden op de 

Overbetuwse situatie, passen hier volledig binnen. Op verzoek is e.e.a. inzichtelijk te maken. 

Parkeren 

Het CDA loopt nergens voor weg, maar stelt slechts vast dat er geen oorzakelijk verband is tussen 

renovatie van een bestaande situatie in Elst Centrum en toenemende parkeerdruk. Als er iets aan 

parkeren in Elst Centrum gedaan moet worden, dan staat dat los van renovatie. 

Daarbij is Haskoning zo vrij om op te merken dat de door het College voorgestane oplossingen wel 

heel erg duur zijn en dat er andere varianten denkbaar zijn. Wij noemen het Land van Tap……… 

Bij het HdG in Elst Centraal is dat  verband er wel. Daar moet het parkeren worden geregeld als er 

nieuw wordt gebouwd. En daardoor ontstaat de noodzaak om flankerend beleid (handhaven) vorm 

te geven. 
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Tijdelijke huisvesting 

Daarin verschillen wij van mening. Overigens sluiten wij aan op normale huurtarieven in de huidige 

markt plus bijkomende kosten. Dezelfde huurtarieven als het College calculeert in een front office / 

back office oplossing! 

P&R, flankerend parkeerbeleid, toegangsweg 

Het is volstrekt niet relevant uit welk budget kosten gedekt worden. Het is relevant waardoor ze 

ontstaan: in dit geval de nieuwbouw van het HdG. Wij calculeren deze terecht! 

Opbrengst bestaande panden 

Het is een bestuurlijke verantwoordelijkheid om realistische opbrengsten te ramen en niet om 

illusoire getallen te calculeren. Wij doen niet anders dan Haskoning te volgen. Die hebben wij toch 

ingehuurd om de objectiviteit en kwaliteit van het gemeentelijke onderzoek te garanderen? 

Of een negatieve opbrengst voor het pand in Elst reëel is? Een incourant pand waarbij ook nog 

grootschalig geïnvesteerd moet worden in een dure parkeervoorziening is op zijn zachtst gezegd 

moeilijk verkoopbaar. Een redelijk denken potentiële koper zou bedingen dat de aanleg van een 

parkeervoorziening door de gemeente wordt bekostigd.  Maar daar mag u anders over denken. 

Efficiencyvoordeel? 

Dit is een aanname met grote omvang op de einduitkomsten. Reeds vele malen is deze post ter 

discussie gesteld. Wordt het niet eens tijd dat geconcretiseerd wordt hoe er op jaarbasis € 469.000 

bespaard gaat worden? Zeker nu de oorspronkelijk daarvoor gedachte besparingen al gerealiseerd 

zijn? Wij zijn niet overtuigd, nu anno 2014 de wereld anders is dan anno 2004. 

Bestemmingsreserves 

Dit zijn boekhoudkundige dekkingen en geen daadwerkelijke ontvangsten. Ze zouden dus buiten elke 

NCW berekening moeten blijven. 

Tot besluit 

Ook wij handhaven onze rapportage en conclusies volledig. Het is nu aan de Raad! 

Wij zijn gaarne bereid om nadere toelichtingen te verstrekken of onze informatie ter beschikking te 

stellen. 

 

Februari 2014, fractie CDA Overbetuwe 

 


