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Visie op huisvestingsvarianten DHV rapport november 2007 in relatie tot rapport juni 2007 
 

 Variant 0 Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 4bis Variant 5 Variant 5bis 
A Kwaliteit voor burgers & bestuur         
B Kwaliteit voor personeel & bezoekers         
C Exploitatielasten         
D Realisatieaspecten         
E Conform schetsplan stakeholders         

 
              Toelichting kleuren in tabel: 
              Rood = Ongunstig 
              Oranje = Niet gunstig, niet ongunstig 
              Groen = Gunstig 
 
Omschrijving varianten: 
Variant 0 Renovatie gemeentehuis 
Variant 1 Huur frontoffice +  raadzaal centrum, backoffice huur Statenhof  
Variant 2 Huur frontoffice +  raadzaal centrum, backoffice randlocatie koop 
Variant 3 Huur frontoffice + raadzaal centrum, backoffice randlocatie huur 
Variant 4 Gehele gemeentehuis randlocatie koop, aanpassing schetsplan (grondbod vermindert met € 1,5 miljoen) 
Variant 4bis Gehele gemeentehuis randlocatie koop, géén aanpassing schetsplan (grondbod vermindert met € 250.000,-) 
Variant 5 Gehele gemeentehuis randlocatie huur, aanpassing schetsplan (grondbod vermindert met € 1,5 miljoen) 
Variant 5bis Gehele gemeentehuis randlocatie huur, géén aanpassing schetsplan (grondbod vermindert met € 250.000,-) 
 
 
Beknopte toelichting op rapportage t.b.v. huisvestingsvarianten DHV van juni 2007 en november 2007 
In het rapport van juni 2007 is voornamelijk gekeken naar de kwaliteit van de huisvestingsmodellen en de gevolgen voor de organisatie. In 
september 2007 heeft de raad verzocht om een verkenning voor de huisvestingsvarianten uit te voeren die toegespitst is op de financiële 
aspecten.  
Het verdient aanbeveling om beide rapportages te analyseren, aangezien een totaalbeeld verschaft op zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
aspecten, waardoor optimale besluitvorming mogelijk gemaakt wordt. Vanuit deze achtergrond is bovenstaand schema opgesteld. 
Op basis van bovenstaande komen twee hoofdvarianten als meest reëel naar voren: variant 1 (huur) en variant 4bis (koop). Hieronder vindt u 
de voor- en nadelen van beide varianten.  
Variant 2 (hieronder niet verder uitgewerkt) is een eventueel derde alternatief. Bij deze variant is de huisvesting verspreid over twee locaties, 
wat de efficiëntie van de ambtelijke organisatie negatief beïnvloedt.
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Variant 1: Schetsplan frontoffice + raadzaal in winkeluitbreiding, backoffice in Statenhof 

 
Voordelen 
• Door stakeholders gedragen plan op basis van de door de raad gestelde uitgangspunten.  
• Voldoet aan het bestuursakkoord. 
• Zoveel mogelijk functies blijven in het centrum, wat levendig stadshart ten goede komt. 
• Frontoffice en raad hebben uitstraling. 
• Gebouw de Statenhof is flexibel in vierkante meters omdat het huur betreft. Op toekomstige ontwikkelingen zoals het Shared 

Service Center kan flexibel ingespeeld worden. 
• Financieel aantrekkelijk voor korte termijn, echter huurprijs ligt op niveau dat gangbaar is voor nieuwbouw (ivm verbouwen); dus 

relatief ongunstige kwaliteit/prijsverhouding. 
• Geen risico met betrekking tot waardeontwikkeling vastgoed; wel ten aanzien van huursom op lange termijn. 
• Fysieke verbinding tussen frontoffice en backoffice. 
• Benutten leegstand gebouw. 
• Min of meer zekerheid in planning: eind 2009 backoffice in Statenhof, eind 2011 huisvesting frontoffice en raadzaal in nieuwe 

winkeluitbreiding. 
 
Nadelen 
• Qua indeling is het gebouw de Statenhof minder flexibel dan nieuwbouw. 
• Geen garantie dat gemeente op aaneengesloten verdiepingen in Statenhof kan zitten ivm. andere huurders, hetgeen inefficiëntie 

oplevert. 
• Gebouw Statenhof (backoffice) heeft geen uitstraling zoals frontoffice en raadzaal. 
• Voor frontoffice en raadzaal is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. 
• Op langere termijn financieel minder gunstig dan variant 4bis. 
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Variant 4bis: nieuwbouw  koop parallelweg 
Aan de parallelweglocatie zijn drie mogelijke locaties voor de gemeentelijke huisvesting. In bijgevoegd schema zijn de locaties op een aantal 
zaken beoordeeld.  
 

Voordelen 
• Nieuwbouw biedt mogelijkheid voor kwaliteit, uitstraling en flexibiliteit 
• Marktconform, flexibel gebouw is bij toekomstige ontwikkelingen voor gemeente Leiderdorp verkoopbaar en heeft dus 

aantrekkelijke restwaarde 
• Bij mogelijke inkrimping ambtelijk apparaat in de toekomst kan bij een flexibel marktconform gebouw gedeelte verhuurd worden. 
• Gebouw in eigendom geeft onafhankelijkheid bij gewenste aanpassingen van het gebouw (bouwkundig of installatietechnisch) 
• Alle gemeentelijke diensten op één locatie bij keuze locatie werf 
• Verlevendiging gebied  
• Duurzaam bouwen geeft energie- en dus kostenbesparing (deze besparing is niet meegenomen in de berekening van DHV) 
• Op langere termijn goedkoper 
• Tijdelijke huisvesting is in principe niet noodzakelijk (is wel nog afhankelijk van onderhandelingen met Wereldhave. 
 
Nadelen 
• Wijkt af van de eerder ingezette koers met het masterplan, bestuursakkoord en stakeholdersproces om Gemeentehuis in 

centrum te hebben 
• Risico met betrekking tot de waardeontwikkeling van het vastgoed en de ontwikkeling van het gebied 
• Bij mogelijke inkrimping ambtelijk apparaat in de toekomst kan bij verhuren gedeelte gebouw leegstand optreden. 

 
Voor de verdere inhoud verwijzen wij naar genoemde rapporten, bijlage 4B en 4C. 
 


