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Voorbereiding op besluit voorkeursscenario optimalisatie
bestuurscentrum Sint-Oedenrode

• Informeren over uitgevoerde onderzoeken
• Mogelijkheid tot inhoudelijke vragen over het onderzoek
•

Vragen graag na afloop van de presentatie

• Eventuele extra informatiebehoefte ophalen t.b.v. de besluitvorming

Dia 2

TERUGBLIK
• 19 december 2019 Raadsbesluit:
• Onderzoek verrichten naar het optimaliseren van gebruiksmogelijkheden en
bezetting van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode

• 3 maart 2020 RIB onderzoeksopzet:

Dia 3

• Stap 1: gemeentelijke functies als basis (raad, fracties, griffie en KCC)
• Stap 2: mogelijkheden overig intern gebruik
• Stap 3: verdere optimalisatie, overige gebruikers, overige gemeentelijke
panden
• Stap 4: conclusies en aanbevelingen

SITUATIE EN OPGAVE
•

•

Situatie
•

In het bestuurscentrum is momenteel veel leegstand, waardoor de exploitatiekosten niet in verhouding staan tot het
gebruik.

•

Raadzaal en parallelle zaal functioneren niet optimaal.

•

Het vastgoed van Meierijstad dient voor 2030 verduurzaamd te worden volgens de duurzaamheidsvisie. In de
uitwerking is dit meegenomen.

Opgave
Het streven is om een gezonde exploitatie van het bestuurscentrum mogelijk te maken, daartoe kijken we naar:

Dia 4

•

A) Het optimaliseren van gebruiksmogelijkheden en bezetting van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.

•

B) Onderzoek naar de kansen die A biedt voor ander gemeentelijk vastgoed in Sint-Oedenrode.

UITGANGSPUNTEN
•

Dia 5

De belangrijkste uitgangspunten
•

Alleen KCC, Griffie, Raad en Fracties hebben een formele aanstelling in het bestuurscentrum

•

Raadzaal en parallelle zaal dienen separaat gebruikt te kunnen worden.

•

Faciliteiten zijn geschikt voor een gemeente van meer dan 80.000 inwoners (37 raadszetels).

•

Het monumentale gedeelte van het pand blijft in eigendom van de gemeente en huisvest bij voorkeur
(semi) openbare functies.

•

Verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd over het gehele bouwwerk dat, afhankelijk van het
scenario, in gemeentelijk bezit is

A) OPTIMALISATIE BESTUURSCENTRUM
•

Ruimtebehoefte genoemde functies beslaat +/- 1.000 m² NVO. Dat staat gelijk aan +/- 1,5 lobben.

•

3 scenario’s:
•

•

1) Behouden huidige raadzaal

o

1a) Behouden raadzaal in huidige vorm

o

1b) Uitbreiden huidige raadzaal

2) Nieuwe raadzaal realiseren in lob 2

1a en b

•

Dia 6

Vergelijking scenario’s met:
•

0) Huidige situatie

•

0+) Huidige situatie met verduurzaming
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A) OPTIMALISATIE BESTUURSCENTRUM
Scenario 1a/b, Ruimte in gebruik

Begane grond

Eerste verdieping

1a en b

Dia 7

A) OPTIMALISATIE BESTUURSCENTRUM
Scenario 1a en 1b

•

•

Voordelen
•

Beperken investeringskosten door behoud
raadzaal en parallelle zaal (1a)

1a en b

Dia 8

Nadelen
•

Geen functionele verbetering raadzaal (1a) of
slechts beperkt te optimaliseren (1b)

•

Investeringskosten uitbreiden raadzaal hoog
(scenario 1b)

•

Parallelle zaal wordt niet geoptimaliseerd.

•

Leegstand vermengd door huisvesting in
gebruik. Daardoor minder geschikt voor verhuur.

•

Ontbreken van lift in lob 4 beperkt verkoopverhuurmogelijkheden.

A) OPTIMALISATIE BESTUURSCENTRUM
Scenario 2, Ruimte in gebruik

Begane grond

Eerste verdieping
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Dia 9

A) OPTIMALISATIE BESTUURSCENTRUM
Scenario 2

•

Voordelen
•

•

•

Dia 10

Een functionele, ruimtelijke en technische
optimalisatie van de raadzaal en de parallelle
zaal.
Lob 3 en 4 zijn redelijk courant voor verhuur of
verkoop en lay-out is geschikt voor
transformatie naar bijvoorbeeld wonen
(aanwezigheid lift vergroot de kansen).
Huidige raadzaal kan in gebruik blijven tijdens
verbouwing.

•

Nadelen
•

Hoge investeringskosten.

•

Ingrijpende constructieve aanpassingen
noodzakelijk (technische en financiële
haalbaarheid vergt nader onderzoek).
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A) OPTIMALISATIE BESTUURSCENTRUM
Financiële consequenties verhuur
FINANCIELE
VERGELIJKING

Scenario 0
Niks doen

Scenario 0+
Alleen verduurzamen

Scenario 1a
Behoud raadzaal
Verhuur lob 4

Scenario 1b
Uitbreiden raadzaal
Verhuur lob 4

Scenario 2
Nieuwe raadzaal
Verhuur lob 3 en 4

Investeringskosten

€ 0,-

€ 2,9 mln

€ 3,4 mln

€ 4,5 mln

€ 5,0 mln

Exploitatiekosten p.j.

€ 320 k

€ 453 k

€ 485 k

€ 580 k

€ 599 k

Baten p.j. (huur)

n.v.t.

n.v.t.

€ 141 k *

€ 141 k *

€ 141 k

Exploitatie p.j. incl. opbrengsten bij
volledige verhuur

€ 320 k

€ 453 k

€ 344 k

€ 439 k

€ 458 k

* Volledige verhuur van leegstand meegerekend, maar dat is
vanwege fragmentering niet kansrijk

Dia 11

A) OPTIMALISATIE BESTUURSCENTRUM
Financiële consequenties verkoop
FINANCIELE
VERGELIJKING

Scenario 0
Niks doen

Scenario 0+
Alleen verduurzamen

Scenario 1a ‘
Behoud raadzaal
Verkoop lob 4

Scenario 1b ‘
Uitbreiden raadzaal
Verkoop lob 4

Scenario 2 ‘
Nieuwe raadzaal
Verkoop lob 3 en 4

Investeringskosten

€0

€ 2,9 mln

€ 3,2 mln

€ 4,4 mln

€ 4,8 mln

Exploitatiekosten p.j.

€ 320 k

€ 453 k

€ 444 k

€ 534 k

€ 498 k

Baten p.j. (huur)

€0

€0

€ 64 k *

€ 64 k *

€0

Vrijvallen instandhoudingskosten

€0

€0

€ 62 k

€ 62 k

€ 172 k

Exploitatie p.j. bij volledige verhuur en/of
na afstoten

€ 319 k

€ 453 k

€ 318 k **

€ 408 k **

€ 325 k **

Saldo opbrengsten

€0

€0

€ 350 k

€ 350 k

€ 1,1 mln

(niet verdisconteerd in exploitatiekosten)
* Volledige verhuur van leegstand meegerekend, maar dat is vanwege fragmentering niet kansrijk
** Betreft exploitatiekosten p.j. om inzicht te geven in mogelijke besparing na afstoten en/of verhuur leegstaande ruimten en bouwdelen

Dia 12

B) KANSEN VOOR ANDER VASTGOED
Wat zijn de kansen om de leegstaande ruimte te benutten?

Dia 13

•

Heemhuis:

Samenvoeging in bestuurscentrum is inpasbaar en biedt functionele optimalisatie
tegen beperkte kosten.

•

Dommeltoren:

Functioneert goed en heeft inmiddels geen leegstand meer. Situatie handhaven.

•

Mariëndael:

Ruimtegebruik Mariëndael past in leegstaande ruimten bestuurscentrum
Combineren raadzaal en theaterzaal is een voorwaarde (kan alleen bij 1b en 2)

B) KANSEN VOOR ANDER VASTGOED
Mariëndael verplaatsen naar bestuurscentrum

•

Voordelen
•

Dia 14

Hogere bezettingsgraad raadzaal en
theaterzaal

•

Nadelen
•

Combineren raadzaal en theaterzaal betekent
compromissen in omvang en uitstraling,
meubilair & AV en in agenda/gebruiksvrijheid

•

Functionele achteruitgang: Mariëndael is
ontworpen voor deze gebruikersgroep.
Inpassing in voormalig kantoorgebouw betekent
vermindering van de functionele geschiktheid

•

Risico op problemen met veiligheid/toegang en
geluidsoverlast door vermenging (scenario 1b)

•

Transformatie van huidig gebouw niet mogelijk.

B) KANSEN VOOR ANDER VASTGOED
Mariëndael vergelijking
FINANCIELE
VERGELIJKING

Scenario 1b
Uitbreiden
raadzaal
Verhuur lob 4

Scenario 1b ‘
Uitbreiden
raadzaal
Verkoop lob 4

1b verplaatsen
met verplaatsen
Mariëndael naar
bestuurscentrum

Scenario 2
Nieuwe raadzaal
Verhuur lob 3 en 4

Scenario 2 ‘
Nieuwe raadzaal
Verkoop lob 3 en 4

Scenario 2 met
verplaatsen
Mariëndeal naar
bestuurscentrum

Investeringskosten

€ 4,5 mln

€ 4,4 mln

€ 5,0 mln

€ 5,0 mln

€ 4,8 mln

€ 5,5 mln

Exploitatiekosten p.j.
(Bestuurscentrum + Mariëndael)

€ 808 k

€ 762 k

€ 788 k

€ 827

€ 726 k

€ 802 k

(€ 580 k + € 228 k)

(€ 534 k + € 228 k)

(€ 606 k + € 182 k)

(€ 599 k + € 228 k)

(€ 499 k + € 228 k)

(€ 620 k + € 182 k)

Potentiele baten p.j. (huur)

€ 141 k *

€ 64 k *

€0

€ 141 k

€0

€0

Vrijvallen instandhoudingskosten

/

€ 62 k

€ 182 k

/

€ 172 k

€ 182

Exploitatie p.j. bij volledige verhuur en/of
na afstoten
(bestuurscentrum + Mariëndael)

€ 667 k

€ 636 k **

€ 606 k **

€ 686 k

€ 554 k **

€ 620 k **

Saldo opbrengsten a.g.v. verkoop
(niet verdisconteerd in exploitatiekosten)

/

€ 350 k

- € 2,7 mln

/

€ 1,1 mln

- € 2,7 mln

• * Volledige verhuur van leegstand meegerekend, maar dat is vanwege fragmentering niet kansrijk
• ** Betreft exploitatiekosten p.j. om inzicht te geven in mogelijke besparing na afstoten en/of verhuur leegstaande ruimten en bouwdelen

Dia 15

CONCLUSIE
• Scenario 2 is functioneel het meest optimaal: concentratie gemeentelijke huisvesting en verbeterde raadzaal &
parallelle zaal.
•

De investeringskosten en exploitatiekosten (excl. opbrengsten) voor scenario 1b en 2 liggen dicht bij elkaar.

•

De exploitatiekosten zijn afhankelijk van de werkelijke huur- en/of verkoop opbrengsten.

•

De opbrengsten zijn het meest kansrijk en het hoogst in scenario 2:
•

Verhuur van leegstaande ruimten (scenario 2, verhuur)

•

Verkoop van leegstaande bouwdelen (scenario 2’, verkoop)

•

Samenvoeging bestuurscentrum en Heemhuis is een verbetering van de situatie.

•

Samenvoeging bestuurscentrum en Mariëndael is functioneel en financieel ongunstig.

Dia 16

NA VANAVOND
Raadsbesluit:

• Keuze voorkeursscenario
• Eventuele kaders voor vervolg
Vervolg:

• Nadere uitwerking voorkeursscenario ( o.a. onderzoek, ontwerp, kostenraming t.b.v.
besluitvorming)
• Participatietraject m.b.t. verdere invulling leeggekomen gebouwdelen
Dia 17

VRAGEN
• Heeft u nog inhoudelijke vragen over de gepresenteerde informatie?
• Heeft uw raad hiermee voldoende informatie om een besluit te
kunnen nemen voor een voorkeursscenario?

Dia 18

A) OPTIMALISATIE BESTUURSCENTRUM
Globale weergave scenario’s met leegstand in rood

1a en b

Dia 19
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