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1 VOORAF 

Op 17 april 2007 verzocht de heer Schonewille DHV via e-mail, om een analyse te maken van de 

kwaliteitsaspecten en de exploitatielasten voor verschillende scenario's voor de gemeentelijke huisvesting 

van Leiderdorp. Sindsdien zijn er verschillende e-mails, telefoongesprekken en ook een gesprek op locatie 

geweest, het laatste vond plaats op 10 mei 2007. In dat gesprek werd de aanpak definitief vastgelegd en 

werd mondeling opdracht gegeven. Tevens werd het materiaal dat in het archief van de gemeente over dit 

project aanwezig is, door DHV bekeken en gedeeltelijk gekopieerd ten behoeve van de bureaustudie. 

Op 11 mei heeft DHV via e-mail een voorstel gedaan aan de heer Schonewille voor vijf varianten 

(scenario's) die in de analyse worden betrokken.  

Op 16 mei vond er een gesprek plaats, waarin een voorstel van DHV aan de orde was voor de benoeming 

van de criteria, die bij de analyse gehanteerd worden. Bij dit gesprek werden die criteria definitief 

vastgelegd.  

Op 25 mei is het conceptrapport opgeleverd, getiteld "beoordeling scenario's gemeentelijke huisvesting 

Leiderdorp". In het concept rapport is een vijftal aantal hoofdvarianten (scenario's) gedefinieerd. 

Op 12 juni 2007 is door DHV (Harm Jan Korthals Altes en Bart Joziasse) een presentatie gegeven naar 

aanleiding van het rapport. Hierbij waren aanwezig: het college van burgemeester en wethouders, de 

gemeentesecretaris, het hoofd van de afdeling Beleid en Projecten, en het bureau Stratt+.  

Tijdens de presentatie en de daaropvolgende discussie ontstond de behoefte om ook een tweetal 

subvarianten te beoordelen, op dezelfde wijze als dit met de hoofdvarianten is gedaan.  

Voorliggende definitieve rapportage bevat ook de beoordeling van de twee aanvullende subvarianten. 

In het onderstaande volgt eerst een beschrijving van de scenario's, vervolgens een beschrijving van de 

criteria en tenslotte de ingevulde matrix van de scenario's en criteria, vergezeld van een toelichting. 

De scenario’s zijn overigens in bijlage 2 ook nog eens grafisch weergegeven. 

 

 

Scenario's (hoofdvarianten)  

1. Renovatie en uitbreiding tot 4800 m² van het gemeentehuis op de huidige locatie, zowel front 

office als back office. 

2. Nieuwbouw van het gemeentehuis nabij de huidige locatie (volgens schets van EGM), zowel front 

office als back office (de laatste in principe tot maximaal 1500 m
2
). 

3. Nieuwbouw van front office nabij de huidige locatie gemeentehuis (volgens schets van EGM), 

back office in het bestaande gebouw Statenhof, verbinding van deze twee gebouwen door middel 

van een nieuw te bouwen loopbrug. 

4. Nieuwbouw back office aan de overzijde van Engelendaal (in principe tot maximaal 1500 m
2
), 

nieuwbouw front office nabij de huidige locatie gemeentehuis (volgens schets van EGM), geen 

loopbrug of andere verbinding tussen front office en back office. 

5. Nieuwbouw front office nabij de huidige locatie gemeentehuis (volgens schets van EGM), 

nieuwbouw back office op perifere locatie (Parallelweg A4). 

 

Van twee van bovenstaande scenario’s zijn subvarianten beoordeeld.  

Bij het scenario 4 is deze subvariant  (4-bis) aldus gedefineerd: niet alleen het back office te bouwen 

op de nieuwe locatie aan de overzijde van Engelendaal, maar ook het front office (dus het totale 

gemeentehuis).  

Bij scenario 5 is deze subvariant  (5-bis), vergelijkbaar met 4-bis, aldus gedefineerd: niet alleen het 

back office te bouwen op de nieuwe locatie Parallelweg A4, maar ook het front office (dus het totale 

gemeentehuis).   
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2  CRITERIA 

Wij onderscheiden 4 hoofdrubrieken: 

A kwaliteitsambitie ten behoeve van burgers en bestuur; 

B kwaliteitsambitie ten behoeve van personeel en bezoekers van het back office; 

C exploitatielasten (kapitaalslasten investering en exploitatielasten); 

D realisatieaspecten. 

 

Onder rubriek A vallen: 

• uitstraling naar het publiek; 

• bereikbaarheid (front office, raadszaal/trouwzaal); 

• optimale relatie front office <-> back office; 

• functionaliteit/kwaliteit raadzaal; 

• sociale veiligheid omgeving. 

 

Onder rubriek B vallen: 

• functionele pasvorm voor open netwerkorganisatie (aansluiting bij pve); 

• optimale relatie front office <-> back office; 

• bedrijfsvoering (vrije indeelbaarheid, interne logistiek, openheid, veiligheid); 

• kwaliteit werkomgeving (ARBO, ruimtebeleving). 

 

Onder rubriek C vallen: 

• exploitatielasten (jaarlijkse huur dan wel kapitaalslasten investering, servicekosten), tevens de te 

verwachten jaarlijkse stijging van de totale exploitatielasten in beschouwing te nemen; 

• beheerbaarheid (overige jaarlijkse exploitatielasten); 

• financiële beheersbaarheid van de investering (risico overschrijding bouwbudget); 

• behoud of verwerving gebouweigendom, marktconformiteit van het gebouwde vastgoed, 

verwachte restwaarde. 

 

Onder rubriek D vallen: 

• realiseringssnelheid (voorbereiding en uitvoering renovatie danwel sloop/nieuwbouw); 

• planologisch risico (vertraging of mislukken artikel 19 procedure); 

• afhankelijkheid van derde partijen (bijv. ontwikkelaars, verhuurders) in situaties van wens tot 

inkrimping danwel uitbreiding van de ruimte, dan wel wens tot kwalitatieve gebouw aanpassingen. 

• kans op bouwtijdvertraging; 

• noodzakelijkheid tijdelijke herhuisvesting; 

• interne overlast verhuizings- en bouwactiviteiten. 

 

In het volgende hoofdstuk zijn de zeven onderscheiden scenario’s op de hierboven aangegeven vier 

rubrieken beoordeeld. In overleg met opdrachtgever is gekozen voor drie mogelijke ‘scores’: ‘gunstig’, 

‘minder gunstig’ en ‘ongunstig’. 
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Beoordelingsmatrix 

 

 Scenario 

1 

Scenario 

2 

Scenario 

3 

Scenario 

4 

Scenario 

4-bis 

Scenario 

5 

Scenario 

5-bis 

A kwaliteit t.b.v. 

burgers en bestuur 

Minder 

gunstig 

gunstig gunstig gunstig Gunstig Minder 

gunstig 

Minder 

gunstig  

B kwaliteit t.b.v. 

personeel en 

bezoekers 

Minder 

gunstig 

gunstig Minder 

gunstig 

ongunstig Minder 

gunstig 

ongunstig Gunstig  

C exploitatielasten Minder 

gunstig 

minder 

gunstig 

Minder 

gunstig 

Minder 

gunstig 

Minder 

gunstig 

Gunstig Gunstig 

D realisatie aspecten Gunstig Minder 

gunstig 

Gunstig ongunstig ongunstig Gunstig Gunstig 

 

Toelichting 

 

A kwaliteit t.b.v. burgers en bestuur  

• Scenario 1: beoordeeld als een minder gunstig omdat het gebouw zodanige kenmerken heeft 

(kleine ontvangsthal, ‘verborgen’ entree, weinig uitstraling als trouwlocatie) dat het ondanks een 

grote investering nooit een ideaal gebouw zal worden. 

• Scenario 2, 3, 4 en 4-bis: de uitgangssituatie is gunstig om tot realisatie van een vrijwel ideaal 

opgezet gebouw te komen, dat tevens een goede uitstraling naar het publiek heeft. Er zijn thans 

ook al tot de verbeelding sprekende schetsen van de architect (EGM) beschikbaar, die laten zien 

hoe het front office er in scenario 2, 3 en 4 uit zou kunnen zien. 

• Scenario 5 en 5-bis: beoordeeld als minder gunstig omdat burgers een grote afstand af moeten 

leggen naar de lokatie. Bij scenario 5 neigt de beoordeling naar "ongunstig" vanwege de splitsing 

tussen back office en front office. Burgers moeten na zich gemeld te hebben bij het front office  

alsnog naar het back office wanneer blijkt dat zij voor bepaalde zaken toch niet terechtkunnen bij 

het front office, tevens is de kwaliteit voor bestuurders bij scenario 5 minder goed omdat ze 

feitelijk twee veruit elkaar gelegen werkplekken hebben: voor sommige activiteiten moeten zijn in 

het back office zijn, voor andere activiteiten in het front office. Scenario 5-bis heeft deze 

laatstgenoemde bezwaren niet, daar is feitelijk het enige bezwaar de grotere afstand, en 

eventueel als aanvullend bezwaar een minder levendige, sociaal veilige omgeving van de nieuwe 

stadhuislocatie dan een centrumlocatie burgers kan bieden.  

 

 

B kwaliteit t.b.v. personeel en bezoekers 

 

• Scenario 1: beoordeeld als een minder gunstig omdat het gebouw zodanige kenmerken heeft 

(cellen kantoor, niet geschikt voor een netwerk –organisatie, weinig flexibel indeelbaar, smalle en 

bochtige gangen) dat het ondanks een grote investering nooit een ideaal gebouw zal worden. 

• Scenario 2: in principe is de uitgangssituatie gunstig om tot realisatie van een vrijwel ideaal 

opgezet gebouw te komen, dat tevens een goede uitstraling naar het publiek heeft. Vandaar de 

beoordeling ‘gunstig’. Echter, een waarschuwing is op zijn plaats. De gemeente is afhankelijk van 

de medewerking van derde partijen, die het grootste deel van het nieuw te realiseren volume in 

eigendom zullen hebben; waarschijnlijk zullen deze partijen uit oogpunt van 

wederverhuurbaarheid na het moment dat de gemeente de huisvesting eventueel verlaten heeft, 

een flexibele, niet al te specifieke indeling willen realiseren.  
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Op dit moment speelt bovendien het probleem dat de derde partij in kwestie nog slechts een 

toezegging voor 1500 m² aan de gemeente verhuurbaar vloeroppervlak heeft gedaan, dit is 

onvoldoende om de gemeentelijke organisatie zoals die op dit moment bestaat er in zijn geheel te 

huisvesten. 

• Scenario 3: beoordeeld als minder gunstig, omdat het gebouw Statenhof niet specifiek is 

ontworpen voor gemeentelijke huisvesting, bovendien is de logistiek (bedrijfsvoering) matig, 

omdat back office en front office slechts via een loopbrug met elkaar kunnen worden verbonden 

en het niet mogelijk is om een intermediaire zone tussen front office en back office te realiseren. 

• Scenario 4: beoordeeld als ongunstig, omdat back office en front office gescheiden zijn door een 

drukke weg (realiseren van een tunnel of loopbrug is hier niet realistisch) en de logistiek 

(bedrijfsvoering) daarvan hinder ondervindt; verder speelt een rol bij de beoordeling dat er 

vooralsnog een bouwvolume met een oppervlak tot maximaal 1500 m² gerealiseerd kan worden. 

• Scenario 4-bis: beoordeeld als minder gunstig; het scenario scoort weliswaar gunstiger dan 

Scenario 4, omdat er geen sprake meer is van een scheiding tussen back office en front office, 

maar nog sterker dan bij scenario 4 moet bij scenario 4-bis in ogenschouw genomen worden dat 

er vooralsnog een bouwvolume met een oppervlak tot maximaal 1500 m² gerealiseerd kan 

worden. Zelfs wanneer dit uiteindelijk zou kunnen worden opgerekt tot bijvoorbeeld 2500 m², zal 

zo compact mogelijk gebouwd moeten worden, en zullen bijvoorbeeld intermediaire ruimten 

tussen front office en back office geen royale maatvoering mogen krijgen. 

• Scenario 5: beoordeeld als ongunstig omdat back office en front office zeer ver uit elkaar komen 

te liggen; daarnaast scoort de locatie voor de back office minder gunstig dan de centrum locaties 

op de aspecten bereikbaarheid en sociale veiligheid. 

• Scenario 5-bis: beoordeeld als gunstig, omdat hier een ideaal opgezet gebouw kan worden 

gerealiseerd, met front office en back office onder één dak.  

 

C exploitatielasten 

Alvorens over te gaan tot de toelichting van de beoordeling van dit criterium per scenario, volgt hier eerst 

een overzicht van de uitgangspunten. 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar de huurvariant respectievelijk de koopvariant (in de laatste 

situatie wordt of blijft de gemeente eigenaar van het vastgoed). 

De gegevens voor de huur variant zijn mede ontleend aan een actuele huur aanbieding van de eigenaar 

van het gebouw Statenhof. 

Huurvariant: 

• huurlasten € 200,- per m
2
 per jaar waarvan € 40,- servicekosten; 

• gemiddeld 2% stijging van deze totale kosten per jaar; 

• duur van het huurcontract 10 jaar, ingaande 1 januari 2009. 

 

Koopvariant 

• kapitaalslasten investering 5%; 

• investering (stichtingskosten) € 2.500,- per m
2
 inclusief BTW; 

• kapitaalslasten per m
2
 per jaar: € 125,-; 

• servicekosten inclusief energie € 40,- per m
2
 per jaar (conform de huurvariant); 

• totale exploitatielasten € 165,- per m
2
 per jaar; 

• gemiddeld 2% stijging per jaar van de servicekosten, geen stijging van de kapitaalslasten 

(annuïteit). 

 

Op grond van bovenstaande gegevens ontstaat er in het eerste jaar van de exploitatie een verschil in 

lasten van 21% in het voordeel van de koopvariant, na 10 jaar bedraagt het verschil (doordat de lasten in 

de huurvariant meer stijgen dan in de koopvariant) 38% in het voordeel van de koopvariant. 
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De koopvariant heeft naast het financiële voordeel ook nog het voordeel van de onafhankelijkheid van de 

verhuurder bij gewenste aanpassingen van het gebouw (bouwkundig of installatie technisch). 

Daartegenover staat bij de huurvariant een groot voordeel, dat soms zal kunnen opwegen tegen de eerder 

genoemde twee voordelen van de koopvariant, namelijk het feit dat de huur gemakkelijk en zonder risico 

voor de huurder kan worden beëindigd, voor het gehele gehuurde maar soms als dat gewenst wordt ook 

voor een deel van het gehuurde. Bij de gemeente Leiderdorp kan dit voordeel van de huurvariant wellicht 

uiteindelijk een doorslaggevende rol spelen, omdat de kans reëel aanwezig is dat een aantal diensten in 

de nabije toekomst in samenwerking met buurgemeenten op andere locaties zullen worden uitgevoerd. 

 

Om nu de varianten te kunnen beoordelen is gekeken naar de marktconformiteit van het vastgoed. 

Bij nieuwbouw kan meer marktconform worden gebouwd dan bij renovatie. Bij nieuwbouw wordt de 

koopvariant daarom als gunstiger beoordeeld, bij renovatie als minder gunstig. 

In sommige scenario's bestaat een vrije keuze in de koopvariant dan wel huurvariant. In dat geval is het 

duidelijk dat de rubriek exploitatielasten als gunstig kan worden beoordeeld. 

Bij de beoordeling van de renovatie variant is verder van belang, dat het vaak vooraf moeilijk is in te 

schatten welke werkzaamheden noodzakelijkerwijze moeten worden uitgevoerd. De kans op 

overschrijding van het bouwbudget is groter dan bij nieuwbouw, omdat in de praktijk vaak blijkt dat 

bepaalde werkzaamheden die niet waren begroot achteraf toch noodzakelijk blijken.  

Een ander financieel risico van renovatie is, dat het gebouw in de praktijk sneller verouderd kan blijken 

dan een nieuw gebouw, omdat de kwaliteit van het gerenoveerde gebouw sneller gaat achterlopen bij wat 

door de gebruikers gewenst is dan een geheel nieuw ontworpen gebouw. 

Wanneer sloop en nieuwbouw van het gerenoveerde eerder noodzakelijk blijkt dan in de exploitatie opzet 

was begroot, ontstaat alsnog een financieel nadeel voor de gebouweigenaar. 

 

Met deze algemene toelichting volstaat de hiernavolgende korte toelichting van de beoordeling per 

scenario. 

• Scenario 1: beoordeeld als minder gunstig, de gemeente moet hier dan toch nog hoge 

investering doen (ongeveer 70% van de nieuwbouwbegroting); het gebouw zal per definitie 

gemeentelijk eigendom blijven, de gemeente kan hier in het geval van inkrimping van het 

gemeentelijke apparaat niet gemakkelijk delen van verhuren aan derde partijen gezien het 

specifieke karakter van het gebouw, dit levert een extra financieel risico op; een aantal 

structurele, bij renovatie niet op te heffen kenmerken van het gebouw, zoals de smalle en hoekige 

gangen, kunnen door de renovatie niet worden opgelost. Wanneer dit in de praktijk sneller en 

sterker dan verwacht was een probleem gaat opleveren, zal men wellicht in de toekomst eerder 

dan in de exploitatie opzet begroot alsnog besluiten tot sloop en nieuwbouw. 

• Scenario 2: beoordeeld als ‘minder gunstig’ gezien het feit dat hier geen keuze is in koop of huur, 

het wordt voor het back office sowieso de huurvariant, waardoor er een hogere stijging van de 

exploitatielasten te voorzien is. Er is door de beoogde ontwikkelaar nog geen indicatie van de 

huurprijs gegeven. Het uitgangspunt bij de beoordeling is dat deze gelijk zal zijn of slechts weinig 

zal afwijken van de huur in scenario 3. Mocht de huurprijs veel hoger uitvallen, of mochten de 

kosten van inbouw en inventaris hoger uitpakken dan bij andere scenario's, dan zou in de 

toekomst kunnen blijken dat het oordeel hier ’ongunstig’ zou moeten zijn. 

• Scenario 3: beoordeeld als minder gunstig, zie voor de argumentatie Scenario 2; het verschil is 

dat door de huidige eigenaar van het gebouw Statenhof al een huurprijs bekendgemaakt is, die 

prijs ligt globaal op het niveau van wat gangbaar is voor nieuwbouw (niet zo gunstig dus voor een 

bestaand gebouw). Een van de redenen voor de tamelijk hoge huurprijs is dat de 

verplaatsingskosten van de zittende huurders verdisconteerd is in de jaarlijkse huurprijs. 
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• Scenario 4 en 4-bis: beoordeeld als minder gunstig, omdat te voorzien is dat het gebouw dat hier 

zou moeten komen per m
2
 hoge stichtingskosten te zien geeft, mede doordat er een tamelijk 

groot aantal ondergrondse parkeerplaatsen zal moeten worden gerealiseerd (bij scenario 4-bis 

waarschijnlijk zelfs in twee bouwlagen); verder lijkt het een complex bouwproject waardoor het 

risico voor overschrijding van het bouwbudget bij dit scenario groter is dan bij andere scenario's. 

• Scenario 5 en 5-bis: beoordeeld als gunstig omdat de gemeente vrije keuze heeft tussen de 

huurvariant en de koopvariant; dit bouwproject kan in hoge mate marktconform gebouwd worden, 

waardoor bij het eventueel vrijkomen van ruimte de kans op succesvolle wederverhuur van deze 

ruimte aan een derde partij tamelijk groot mag worden geacht. En mocht het gebouw binnen de 

exploitatietermijn geheel vrijkomen, dan is door het marktconforme karakter sprake van een 

aantrekkelijke restwaarde. 
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D realisatie 

 

• Scenario 1: beoordeeld als gunstig, omdat dit scenario in korte tijd en met een zeer gering 

afbreukrisico gerealiseerd kan worden; naast dit grote voordeel is er ook een nadeel: meer overlast 

van bouwactiviteiten dan in andere scenario's, en het tweemaal moeten verhuizen (eerst naar tijdelijke 

huisvesting, dan naar de definitieve huisvesting). 

• Scenario 2: beoordeeld als minder gunstig, omdat de realisatie afhankelijk is van het tempo van de 

realisatie van het totale plan voor het Winkelhof, en er daarnaast ook overlast ontstaat door het 

tweemaal moeten verhuizen (net zoals in scenario 1). 

• Scenario 3: beoordeeld als gunstig, omdat hier geen overlast van bouwactiviteiten te verwachten is, 

de realisatie op korte termijn kan geschieden (de huuraanbieding geldt vanaf 1 januari 2009), het 

afbreukrisico zeer gering is (althans voor het back office), en er (althans voor het back office) slechts 

1x hoeft te worden verhuisd. 

• Scenario 4 en 4-bis: beoordeeld als ongunstig, vanwege het grote planologische risico van de 

beoogde bouwlocatie, en het daarmee samenhangende te verwachten trage realiseringstempo. 

• Scenario 5 en 5-bis: beoordeeld als gunstig, omdat de planologische en overige risico's te overzien 

zijn, de realisatie redelijk snel te verwachten is, er nauwelijks overlast van bouwactiviteiten te 

verwachten is, en er slechts 1x hoeft te worden verhuisd. 

 

Samenvatting 

 

Kwalitatief is nieuwbouw op (vrijwel) de huidige locatie het gunstigst (scenario 2). 

De scenario’s 1, 3, 4-bis en 5-bis scoren hier iets minder gunstig.  

De scenario’s 4 en 5 zijn feitelijk uit oogpunt van kwaliteit te verwerpen, zeker in de wetenschap dat er 

andere scenario's zijn, die wel kwaliteit in zich hebben. 

 

Financieel ontlopen de scenario's elkaar te weinig om hier een keuze op te maken dan wel op af te laten 

ketsen. De jaarlijkse exploitatielasten van deze scenario's komen ongeveer gelijk uit. 

Scenario 5 (inclusief 5-bis) is financieel gunstiger door de grotere flexibiliteit in koop of huur, de 

aantrekkelijke restwaarde bij vroegtijdig beschikbaar komen van het totale pand, alsmede de geringere 

financiële gevolgen van de eventueel noodzakelijke opvang van krimp danwel groei. 

Niet zozeer de netto exploitatielasten maar vooral het geringere financiële risico ziet er bij dit scenario 

beter uit dan bij de andere scenario's. 

 

Uit oogpunt van realisatie zijn er vier scenario's gunstig, hier geldt dus dat realisatieaspecten eventuele 

keuze voor dit scenario nooit in de weg zullen hoeven staan. Drie scenario's kennen meer dan gemiddelde 

realisatie risico's: scenario 2, scenario 4 en scenario 4-bis. Bij scenario 4 en 4-bis zijn de risico's dermate 

groot dat het de vraag is of deze scenario’s moeten worden meegenomen in de verdere studie. 
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7 november 2005. 

 

Gebouwinspectie gemeentehuis Leiderdorp, globale investeringskostenraming nieuwbouw, 7 april en 25 
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Huuraanbieding gebouw Statenhof te Leiderdorp, Kooij en Eggermond bedrijfsmakelaardij, 21 november 
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Gemeente Leiderdorp, toetsingskader nieuwe gemeentelijke huisvesting, DHV, oktober 2006. 
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BIJLAGE 2 Hoofdvarianten 

 

S1 + S2

R

S2N

S2

S2N

S2N

S1N

S1N

S1N

1

2

3

4

5

Huidige 

Stadhuis-

locatie

Bestaande 

Statenhof
Overzijde 

Engelendaal

Perifere 

locatie
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