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Samenvatting

Het college van B&W van Zuidplas heeft vier dure alternatieven uitgewerkt voor 
verbouw en nieuwbouw van het gemeentehuis. PvdA/GroenLinks wil ook een slim en 
goedkoop alternatief onderzocht zien. Aangezien het college dat niet doet, heeft 
PvdA/GroenLinks dat zelf ontwikkeld, het alternatief Beter Benutten. Dat bevat betere 
dienstverlening en slim benutten van het bestaande gebouw. Het alternatief kost met 
3,2 miljoen euro, iets meer dan de  helft van het goedkoopste alternatief van het 
college. Met dit alternatief wordt vooral geïnvesteerd in wat echt nodig is: het doen 
van groot onderhoud (ruim 2,2 miljoen euro) en het beter benutten van het gebouw 
door het realiseren van flexplekken (ongeveer 0,8 miljoen euro). Het gemeentehuis is 
wat gedateerd, maar ziet er binnen nog prima uit. 
Met de ingreep wordt ook geïnvesteerd in energiebesparing en geeft het 
mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Door het voorkomen van 
sloop, wordt veel minder weggegooid. Dat bespaart grondstoffen en is daarin 
duurzamer dan nieuwbouw.
Het accent op de dienstverlening wordt flexibel. Waar het college inzet op alles in het 
gemeentehuis, wordt de dienstverlening in dit alternatief ook gezocht dichtbij onze 
inwoners in de dorpen. Paspoorten worden aan huis afgeleverd en in publieke 
gebouwen in de dorpen worden plekken gezocht waar ambtenaren kunnen inloggen. 
Dat stimuleert de aanwezigheid van ambtenaren in de dorpen. Dit is aanvullend aan 
het nieuwe werken, waar ook thuiswerken onderdeel van is. Daardoor ontstaat ruimte 
in het gemeentehuis waardoor het huurcontract in de Saffier kan orden beëindigd. Er 
wordt een forse besparing ten opzichte van de goedkoopste variant gehaald van 
jaarlijks 200.000 euro. In tegenstelling tot nieuwbouw is er na 15 jaar geen restschuld 
meer, terwijl de nieuwbouw over 50 jaar wordt afgelost. Met ons alternatief willen we 
voorkomen dat een prima gebouw van 28 jaar oud al weer gesloopt wordt. Dat is 
zonde van de kostbare grondstoffen en daardoor niet duurzaam.
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Aanleiding

Op 1 april 2015 verschenen de eerst ideeën voor nieuwe huisvesting van de 
gemeente Zuidplas. Het bleek dat vooral naar dure ingewikkelde opties gekeken 
werd, waarbij het uitgangspunt was dat er grote open werkruimtes voor onze 
ambtenaren gecreëerd moesten worden. Op die woensdagavond 1 april vroeg de 
fractie van PvdA/GroenLinks al om ook te kijken of het goedkoper kan door wel 
flexplekken te creëren (hogere bezettingsgraad van de kantoren), maar uit te gaan 
van de bestaande indeling. Ruim een jaar later, en vele verzoeken van de fractie om 
zo'n slimme variant verder, is er nog steeds geen invulling gegeven aan deze vraag. 
Wel is duidelijk dat er vier alternatieven voor verbouw en nieuwbouw zijn, waarvan de 
goedkoopste bijna 6 miljoen euro kost. Dat kan volgens PvdA/GroenLinks veel 
goedkoper, als je uitgaat van creativiteit en gezond verstand. Omdat het college 
weigert om ook zo'n alternatief uit te werken, heeft PvdA/GroenLinks zelf een plan 
gemaakt: beter benutten van het bestaande gebouw.

Probleemanalyse 
In hoofdlijnen moet voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie een aantal 
problemen aangepakt worden. In volgorde van hardheid en tastbaarheid van de 
noodzaak zijn dat:

1. Noodzakelijk onderhoud aan het huidige gemeentehuis
Het huidige gemeentehuis moet na 28 jaar worden opgeknapt. Harde noodzaak ligt 
met name bij het dak, het schoonmaken van de gevels, maar vooral de installaties 
(verwarmen, koelen, etc) die technisch afgeschreven en niet energiezuinig zijn
2. Afbouwen huur gebouw de Saffier (besparen in huisvestingskosten)
Het grootste deel van de ambtenaren is nu gehuisvest in gebouw de Saffier. Dat 
gebouw wordt gehuurd. Met het vertrek van de sociale dienst en de vermindering van 
de formatie is er al minder ruimte nodig. Toch is er met het bestaande werkconcept 
onvoldoende ruimte in het huidige gemeentehuis om alle ambtenaren te kunnen 
herbergen. We hebben 198 voltijds-arbeidsplaatsen die in het gemeentehuis 
gehuisvest moeten worden. Er zijn 128 werkplekken. 
3. Impuls in de organisatiecultuur
We willen een impuls geven aan de dienstverlening en de effectiviteit van onze 
gemeentelijke organisatie

huidige installatie gemeentehuis duur huurcontract Saffier
Alternatief: Beter Benutten
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Dit plan richt zich op beter benutten van het bestaande gebouw, zonder dure 
nieuwbouw of herinrichting. Het college zoekt de cultuurverandering in een concept 
van grote open ruimtes, met zitjes, cappuccinobar, etc. PvdA/GroenLinks kan zich 
heel goed voorstellen dat een nieuw gebouw op deze manier ingericht wordt. Dat is 
de ideale situatie. Maar dat kost wel 5,7 tot 11,3 miljoen euro. Maar als je nog een 
goed bestaand gebouw hebt, dan moet je roeien met de riemen die je hebt. En dan 
kun je zeker bij de cultuurverandering een heel eind komen. Want werkplezier en 
dienstverlening zit niet in een gebouw, die zit in de medewerkers en de wijze waarop 
zij gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen. Met werkplezier en oog 
voor onze inwoners.

De hoofdlijn van het plan Beter Benutten van PvdA/GroenLinks is:
1. Uitvoeren noodzakelijk onderhoud
2. Extra werkplekken en verbeteren bezettingsgraad door flexplekken 
3. Dienstverlening aan inwoners verbeteren. Aan huis en in de dorpen.
4. Geen dure interne verbouwing en minimaal weggooien van bestaand materiaal
5. Forse slag in energiebesparing (bijvoorbeeld met gebruik warmtewisselaars) en 

opwekking duurzame energie
6. Voor ongeveer de helft van het goedkoopste alternatief van het college
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Uitwerking

Noodzakelijk onderhoud
We hebben uit het plan die elementen van de verbouw 
overgenomen die nodig zijn om dak en gevel te herstellen 
en om de installatie te vernieuwen. Met de nieuwe 
installatie kan, naast een goed werkklimaat voor de 
medewerkers, ook 30% energiebesparing worden bereikt. 
Het geheel opnieuw inrichten van de binnenkant, inclusief 
slopen van binnenmuren, wordt niet uitgevoerd. 

Extra werkplekken
De bestaande kamers en ruimten worden beter benut. Bestaande werkplekken 
worden ingericht als flexplekken. Met gebruik van de flexfactor van het college (0,7) 
zijn dan 139 werkplekken nodig. In het gebouw zijn 128 plekken aanwezig. Dat is 
slechts een verschil van 11 plekken, met de ervaring dat de flexfactor in de praktijk 
meestal lager blijkt (dus nog minder plekken nodig). Die 11 plekken zijn geen 

probleem. Of je dat doet door ook managers en 
bestuurders, met grote eenpersoonskamers, te laten 
flexwerken of door het concept van dorpsgericht 
werken of door het inzetten van de raadzaal bij 
piekdrukte overdag. Zeker is dat er geen aanvullende 
huur meer nodig is in de Saffier.
Hiervoor moet wel nieuw meubilair aangeschaft 
worden dat verstelbaar is en daardoor geschikt is voor 
flexwerken. 

Dienstverlening dichtbij de inwoners
PvdA/GroenLinks wil de slag naar een betere dienstverlening ook maken door naar 
de inwoners en naar de dorpen te gaan. 
Daarmee willen we het goede 
overnemen van de werkwijze van de 
gemeentes zoals Molenwaard en 
Woerden. Zo worden paspoorten in 
Woerden per koerier bij de inwoners 
thuis gebracht. Het mes snijdt aan twee 
kanten: inwoners hoeven niet naar het 
gemeentehuis en de gemeente heeft 
minder ruimte nodig.
Wij willen dat ambtenaren niet alleen 
elkaar ontmoeten, maar ook onze 
inwoners, verenigingen en bedrijven. Bij 
voorkeur gebeurt dat in de dorpen. We 
willen dat stimuleren door in 
dorpshuizen, de gemeentewerven, maar 
ook op andere plekken, ruimte te zoeken 
waar werkplekken benut kunnen worden waar ambtenaren in kunnen loggen.
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Geen ingrijpende nieuwe inrichting 
Met het werkconcept dat PvdA/GroenLinks voorstelt wordt op drie manieren 
efficiënter met de ruimte omgegaan waardoor we het huurcontract met de Saffier 
kunnen beëindigen, zonder ingrijpende en dure nieuwe inrichting.
- meer werkplekken buiten het raadhuis in publieke gebouwen in de dorpen
- meer werkplekken in de bestaande kamers en ruimten creëeren 
- betere benutting van bestaande werkplekken door ombouw tot flexplekken

Forse slag in duurzaamheid
Het college heeft ons huidige gas- en electriciteitsverbruik van het gemeentehuis bij 
elkaar opgeteld in termen van Mwh. Daaruit blijkt dat we 390MWh per jaar gebruiken. 
Met nieuwbouw gaat dat terug naar 156 MWh. Die 156MWh wordt gecompenseerd 
door 156MWh aan zonnepanelen op het dak. Er is geen rekening gehouden met het 
beslag dat sloop en nieuwbouw op grondstoffen met zich meebrengt. Deze wordt in 
alle vier de alternatieven niet gecompenseerd. 
Bij ons alternatief Beter Benutten kan maar de helft van de 
energiebesparing van nieuwbouw gehaald worden. De 
wanden en dak van het bestaande gebouw isoleren veel 
slechter dan nieuwbouw. Er blijft 270MWh over waarvan 
70MWh gecompenseerd kan worden door zonnepanelen op 
het dak. Om energieneutraal te zijn, komen we dus 200MWh 
(1600 m2) aan zonnepanelen tekort. Mogelijke oplossingen 
zijn om deze op de Reigerhof of elders in de gemeente 
(zonnepaneelvelden op grond van de Grondbank) te 
compenseren. Voordeel van de beter benutten variant is 
namelijk dat er nauwelijks (intern en extern) gesloopt wordt en er daardoor ook veel 
minder nieuwe grondstoffen nodig zijn in vergelijking met de andere vier 
alternatieven.

Geschatte kosten

Om de kostenschatting vergelijkbaar te maken met de andere alternatieven zijn de 
gegevens van het college voor de andere alternatieven gebruikt, waarbij 
kostenposten weggelaten zijn die bij dit alternatief niet nodig zijn. Daarbij komt dit 
alternatief (inclusief alle indirecte posten en onvoorzien etc.) op 3,2 miljoen euro 
(exclusief zonnepanelen 350 á 400K€). Dat is opgebouwd uit 2,2 M€ voor dak, gevel 
en installaties, 0,8M€ voor flexplekken en 0,2M€ als extra onvoorzien. Het 
goedkoopste alternatief van het college is 5,7 miljoen euro (exclusief zonnepanelen). 
Dit alternatief is per jaar 200.000 goedkoper dan het goedkoopste alternatief van het 
college en is in 15 jaar afgelost.

PvdA/GroenLinks heeft grote bedenkingen bij de kostenraming die is opgesteld door 
het college. Er zijn geen risico's in opgenomen en de post onvoorzien is klein. 
Daardoor is de kostenraming veel te rooskleurig. Omdat voor de kosteninschatting 
van het alternatief Beter Benutten de raming van het college als basis is genomen, 
hebben we 200.000 euro extra aan onvoorzien opgenomen. Wel zal er ook voor dit 
alternatief een aanvullende risico-analyse gedaan moeten worden, met verwerking 
daarvan in de raming. 
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