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Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 44847 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: 1 7 JUN 2070 

1 Onderwerp: 1 Huisvesting ambtelijke organisatie 

Kennisnemen van: 
Uitvoeren aanvullend onderzoek 

Beste raadsleden, 

Hierbij informeren wij u over de voortgang van het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) voor 
de ambtelijke organisatie. In 4 maart is dit onderwerp besproken in de commissie op basis 
van een voorstel van het College. Vanwege Corona heeft de raad besloten de besluitvorming 
over het SHP te verplaatsen naar 2 september waarbij een fysiek debat kan plaatsvinden. 
In het raadsvoorstel geeft het College aan een lichte voorkeur te hebben voor het scenario 
Centrum en heeft voorgesteld dit scenario nader te laten uitwerken voordat een definitieve 
keuze wordt gemaakt (voorjaar 2021). Tijdens de commissievergadering, de voorafgaande 
informatiebijeenkomsten en de mentimeter (bijlage) heeft het College kennis genomen van 
vragen en aandachtspunten in de raad over de verschillende scenario's. 

Vertraging geeft tijd voor aanvullend onderzoek 
De vertraging door Corona geeft tijd om nu een extra aanvullend onderzoek uit te voeren 
naar aanleiding van bovengenoemde vragen en aandachtspunten. Het College denkt dat de 
resultaten ervan van nut zullen zijn bij het komende debat over dit zo belangrijke 
onderwerp. Daarom zal er een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd op het scenario 
Centrum en op de nieuwbouwopties. De onderzoeksinspanning is gebaseerd op wat 
haalbaar is in twee maanden en wat niet onnodig veel kosten veroorzaakt. Samengevat 
worden de volgende onderwerpen nader uitgewerkt: 

1. Aanscherping uitgangspunten 
2. Duurzaamheidsambities 
3. Bouwkundige kwaliteit bestaande bebouwing 
4. Impact op het centrum 
5. Beeldverwachting 



TE .........--~ 
GEMEENTE HARLINGEN 

1) Aanscherping uitgangspunten 
Bij het scenario N31 zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden niet uitgewerkt terwijl 
deze bij scenario Westerzeedijk wel beschikbaar zijn. Het streven is om de vergelijkbaarheid 
van de stedenbouwkundige uitgangspunten zo groot mogelijk te maken. Voor het scenario 
N31 zullen de stedenbouwkundige uitgangspunten dus nader worden gedefinieerd. Voor het 
scenario Centrum wordt de financiële onderbouwing aangescherpt door verwervingsopties 
te onderzoeken met eigenaren. 

2) Duurzaamheidsambities 
De ambities ten aanzien van duurzaamheid zijn hoog. Zo moet elk gebouw beschikken over 
een A-label en gasloos zijn. Voor de beide nieuwbouwopties is dit eenvoudig te realiseren. 
Echter voor het renovatie scenario Centrum geeft dit de nodige uitdagingen gelet op het 
binnenstedelijke en het monumentale karakter. Het voorstel is voor de gebouw 
Groenlandsvaarder en Stadhuis een energieprestatieadvies (EPA) maatwerkadvies te laten 
opstellen. Dit advies geeft inzicht in de bouwkundige en installatietechnische 
verbetermaatregelen. Op basis hiervan kan de haalbaarheid van de duurzaamheidsambities 
wordt bepaald. Voor de te verwerven locatie in scenario Centrum is het opstellen van een 
dergelijk advies niet haalbaar voor de raadsbehandeling in september. 

3) Kwaliteit bestaande bebouwing 
Het risicoprofiel van scenario Centrum wordt verhoogd door de onzekerheid over kwaliteit 
van de bestaande bebouwing. Om dit te risicoprofiel beter te kunnen bepalen wordt de 
bouwkundige kwaliteit van de bestaande bebouwing geïnventariseerd. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de RVB BOEI-methodiek. De BOEI-inspecties integreren verschillende 
inspectiemethodes zoals voor brandveiligheid, onderhoud en energie tot een integraal 
inspectierapport. Een dergelijk inspectie zal ook moeten plaatsvinden voor de te verwerven 
locatie. 

4) Impact op het centrum 
Alle scenario's hebben impact op het centrum, zowel positief als negatief. Tot op heden is 
deze impact buiten beschouwing gelaten omdat aannames op dit gebied vaak subjectief zijn 
zonder een zorgvuldig onderzoek. Daarom is een onafhankelijke partij gevraagd, die tot op 
heden niet betrokken is geweest bij het SHP, de impact op het centrum van de verschillende 
scenario's te onderzoeken. Hierbij wordt zowel onderzoek gedaan naar de economische 
impact, impact op leefbaarheid van centrum en de impact op de 
parkeerdruk/bereikbaarheid. 

5) Beeldverwachting 
Bij het lezen van het SHP wordt een behoorlijk beroep gedaan op eenieders 
verbeeldingsvermogen. Dit maakt de beoordeling van scenario's soms minder objectief. 
Daarom is het voorstel om een eerste aanzet te doen voor wat betreft de beeldverwachting 
van zowel het nieuwbouw als renovatie scenario. Bij de nieuwbouw scenario's (N31 & 
Westerzeedijk) zal de verschijningsvorm (exterieur} op basis van de stedenbouwkundige 
uitgangspunten meer aandacht krijgen. Voor het renovatie scenario zal vooral de 
mogelijkheden voor een moderne werkomgeving in een monumentaal pand worden belicht. 
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Procedure en planning 
Het raadsvoorstel wordt begin juli ongewijzigd aangeboden aan de raad. De 
onderzoeksresultaten zijn dan nog niet beschikbaar. 
De raad zal het aanvullend onderzoek ontvangen voorafgaand aan de commissievergadering 
van 19 augustus. 
Op 2 september vindt de raadsvergadering plaats. Na uitwerking van het voorkeursscenario 
kan in het voorjaar van 2021 een definitieve keuze plaatsvinden. Voorwaarde is dat realisatie 
binnen de taakstellende financiële kaders past. 

Met vriendelijke groet, 

Bijlagen: 
Antwoorden mentimeter 15-1-2020 


