
Hoeveel gaat het gemeentehuis kosten? 

 

€ 62.5 miljoen gebruiksvergoeding, 25 x 
€ 2.5 miljoen + jaarlijkse indexeringen plus 
in ieder geval de € 24.4 miljoen plus de 
nog bijkomende kosten die niet in de 
DBFMO zitten. Twee halve 
gemeentehuizen kosten dus € 86.9 miljoen 
vermeerderd met jaarlijkse indexering, 
kosten die niet onder de DBFMO vallen, 
afwaarderingen Rabobank/bouwgrond, 

infrastructuur etc. € 100.000.000,--? 
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 Uit het woordelijke verslag Raad 14 oktober: 

 

Twee citaten: 
 

“Ik ben denk ik duidelijk geweest over de motie. Mijn 
voorstel.…dat u het altijd kunt komen inzien, maar dan 
uiteraard wel onder geheimhouding.” en 

“dat ik over uiterlijk drie weken een memo aan de 
raadscommissie Ruimte zal doen toekomen wat de 
exacte financiële uitwerking van deze aanbesteding is 
geweest.” 

 

Versus  

 

Woordelijk verslag commissie EFO als Westland Verstandig 
klaagt over het niet ter inzage geven: 

Wethouder Meijer: “Lees het verslag of beluister de band 
van de raadsvergadering van 14 oktober. Daar heeft de 
wethouder luid en duidelijk aangegeven wat de 
wethouder heeft toegezegd. En dat is….binnen twee à 
drie weken”, een memo dus. 
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De zin in het artikel”: “Nieuwe panden bijna € 1 miljoen per 
jaar goedkoper dan in de huidige panden blijven” is klinkklare 
nonsens en noemt Westland Verstandig volksverlakkerij. 
 
Waarom? 
 
 Huidige bestaande gebouwen 4:  
 20.000m2,  
 werkplekken: 833,  
 exploitatiekosten inclusief onderhoud € 1.250.000,-- per jaar; 
  
 Nieuwe twee gemeentehuizen: 
 10.000m2,  
 werkplekken 527 (Verdilaan 130, Laan van de Glazen Stad 397) 
 exploitatielasten minimaal € 3.500.000,-- plus diverse pm-posten 

zoals elektriciteit, variabele kosten/inrichtingskosten, indexering 
etc. 

  
Conclusie: De huidige gebouwen in de huidige opzet leveren een 
voordeel op per jaar van € 2.250.000,--. Uitstel nu levert de 
gemeente per maand ca. € 200.000,-- op.  
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De bestaande gebouwen zouden volgens 
“de politieke meerderheid” verbouwd 
moeten worden. 
Volgens College verbouwingskosten 
±20.000m2 x € 1.750,-- = € 34 miljoen; Zie 
quickscan (2 pagina’s) Osborne 2011. 

Die € 34 miljoen zouden o.m. een jaarlast 
gaan opleveren van € 4.46 miljoen. Niet echt 
aannemelijk gezien de huidige rentestand. 
Nut en noodzaak alle gebouwen gelijktijdig 
en onmiddellijk te strippen is ook zeker niet 
aanwezig. Voorts Naaldwijk en ’s-
Gravenzande gezamenlijk 11.400m2, meer 
dan de nieuwbouw, en de quickscan wijst uit 
dat dat ongeveer de helft kost. 
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 Er is nog meer  
 
De jaarlijkse exploitatiekosten voor de nieuwbouw voor de 
twee nieuwe halve gemeentehuizen: € 3.5 miljoen.  
  
Wat wordt vergeten? € 3.5 miljoen wordt jaarlijks geïndexeerd 
en een aantal kosten zitten er niet in. 
De Rabobank waar de ene helft van het gemeentehuis 
gebouwd gaat worden is aangekocht voor € 7.1 miljoen en is 
inmiddels afgewaardeerd naar € 2.5 miljoen; 
  
De gronden aan de Laan van de Glazen Stad zijn eveneens 
afgewaardeerd, de infrastructuur op beide locaties is niet 
meegenomen en wordt ten laste gebracht van de exploitatie 
van Hoogeland die toch al zwaar negatief was. Die 
negatieve exploitatie neemt in 2015 met € 6 miljoen toe. Ook 
in de begroting 2016-2019 wordt erkend dat aanvullende 
kosten worden gemaakt. 
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Wethouder Meijer: Waarom is het 
nodig één nieuw gemeentehuis te 
bouwen? De gemeente is over vier 
locaties verdeeld.  

  
Eén centrale huisvesting zal er toch 
niet komen daar de ambtenaren 
verdeeld blijven over minstens zeven 
verschillende locaties in Westland. Er 
zullen naar schatting 150/200 
ambtenaren buiten de twee 
gebouwen werken.  
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Voorts zou geen onderhoud 

zijn uitgevoerd aan de 

bestaande panden: 2011 tot 

en met 2013 is € 1.7 miljoen 

besteed aan onderhoud en 

jaarlijks wordt onderhoud 

gedaan. 
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DBFMO: 

 

€ 24.2 miljoen (voorbereidingskosten plus 
piekbetaling plus gronden); € 33 miljoen zoals eerder 
al in een raadsvoorstel is vermeld. Kapitaalslasten zijn 
circa € 1 miljoen. De gebruiksvergoeding van € 2.5 
miljoen wordt geïndexeerd evenals de variabele 
vergoedingen ieder jaar. Dit betekent een 
verhoging van kosten. 

 

Conclusie: 

 

De financiële presentatie van de nieuwbouw wordt 
veel te optimistisch gepresenteerd en kost de 
gemeente in feite meer en gaat ook meer kosten.  
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Waarom komen er twee 

gebouwen in plaats van 

één?  

Waarom een politiek 

compromis? Omdat men per 

se nieuwbouw wilde en men 

het over de locatie niet eens 

werd. Vaststaat duurder. 
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De DBFMO-aanbesteding: 

 

Inmiddels is er een TU-professor in Delft die 
aangeeft dat de DBFMO-constructie een 
maffe constructie is. Gedurende 25 jaar 
legt de gemeente zich vast, terwijl de tijd 
snel verandert. Zal over 25 jaar een 
gebouw aanwezig zijn wat eigenlijk niet 
meer aan die tijd voldoet omdat de 
bouwer natuurlijk weinig belang heeft om 
te innoveren en te moderniseren en geen 
enkele wijziging is mogelijk. Zie duidelijke 
teksten. 
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Wanneer is het nieuwe gemeentehuis 
klaar? We lopen op schema volgens de 
wethouder: Schema wordt ieder jaar 
steeds aangepast. 

De wethouder geeft aan dat alles 
volgens planning verloopt. Vreemd.  

December 2012: ingebruikname 1 januari 
2016; 

December 2013: In raadsvoorstel: 
Uitgangspunt is dat het nieuwe 
gemeentehuis in zomer 2016 in gebruik zal 
worden genomen; 

April 2015: nog steeds onduidelijk en te 
langen leste 1 juli 2017; 
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