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AGENDAPUNT 3.5 

ONTWERP

Onderwerp: modernisering waterschapskantoor Poldermolen 2 Nummer: 828121 

In D&H: 19-08-2014 / 16-09-2014 Steller: drs. J.J.J. Bulthuis 
 BMZ  02-09-2014 / 30-09-2014 Telefoonnummer: 5976 In Cie: 
 SKK   Afdeling: Communicatie 

In AB: 22-10-2014   
Portefeuillehouder: Poelmann Geheim:  ja   nee 
 
Voorstel 

 
 
Het college stelt u voor om: 
 
1. een investeringskrediet van 3,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de modernisering van het kantoor 
Poldermolen 2; 
  
2. hierbij  een afwijkende afschrijvingstermijn te hanteren van 15 jaar, in plaats van een afschrijvingstermijn 
van 40 jaar;  
 
3. de uit het krediet voortkomende kapitaallasten te dekken vanuit bestaande exploitatiebudgetten m.b.t. 
huisvesting en interne faciliteiten en de dotatie aan de voorziening voor onderhoudsuitgaven; 
  
4. de niet activeerbare kosten (sloop-, verhuis- en opslagkosten) ter hoogte van 226.000 euro te dekken 
vanuit de ruimte die in de voorziening onderhoud Poldermolen 2  bestaat; 
  
5. over te gaan tot het afstoten van het pand Poldermolen 3 en het college ook mandaat te verlenen tot 
verkoop als de verkoopprijs hoger is dan € 1 miljoen. 
 
 
 
 
Advies commissie   BMZ     SKK 
 
Op 2 september 2009 heeft de commissie BMZ aangegeven dat het voorstel nog duidelijk aanpassing / 
aanvulling behoeft en een tweede commissiebehandeling aanbeveling verdient, alvorens het ter 
besluitvorming aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd. 
 
 
Reactie college op advies commissie
Het voorstel is aangepast t.b.v. de vergadering van de commissie BMZ op 30 september 2014. Tevens is 
het advies van OR bijgevoegd, alsmede de presentatie van de business case in dit verband. 
 
 
 



 
 

 
   

 

 
 
INLEIDING 
 
Het huidige waterschapskantoor aan de Poldermolen 2 te Houten, is in 1997 in gebruik genomen. Het 
gebouw is in de jaren daarna wel wat aangepast hier en daar, maar dat was van geringe aard en komt in 
feite neer op het verplaatsen van wanden en enkele voorzieningen, zoals de receptie-balie.  
De afgelopen periode is gebleken dat het gebouw op een aantal onderdelen modernisering behoeft: 

1. de huisvesting moet worden aangepakt, enerzijds omdat het gebouw gewoon toe is aan groot 
onderhoud en anderzijds omdat aanwezige voorzieningen en installaties (met name 
klimaatbeheersing) nu te kort schieten; 

2. invoering van Het Nieuwe Werken (HNW) bij HDSR via een flexibel kantoorconcept. 
Bij dit alles speelt ook de met de Veranderagenda beoogde cultuurverandering binnen de HDSR-organisatie 
een rol. Daarvoor zijn ‘bricks, bytes en behaviour’ nodig.  
 
Dit voorstel gaat over de ‘bricks’, enerzijds vanwege het simpele feit dat er na 17 jaar enkele zaken 
aangepakt moeten worden die niet meer voldoen aan wat van een modern kantoor mag worden verwacht; 
anderzijds omdat het college die zaken deels ook ziet als ondersteunend aan de beoogde 
cultuurverandering. Een verbeterde en andere kantoorinrichting leidt in de ogen van het college overigens 
beslist niet als vanzelf tot een cultuurverandering, maar kan wel omstandigheden creëren die dat 
veranderingsproces ondersteunen.  
Bovendien sluit het aan bij maatschappelijke ontwikkelingen die al gaande zijn. Er zijn dan ook her en der in 
de organisatie initiatieven geweest om onderdelen van het gebouw voor HNW geschikt te maken, mede in 
het kader van het ‘tijd en plaats onafhankelijk werken’(TPOW). Op een aantal afdelingen geven 
medewerkers daarnaast zelf aan dat ze de ruimte waarin ze werken graag flexibeler en communicatiever 
willen. Het kantoor is met deze ontwikkelingen echter niet meegegaan en bestaat nog steeds uit een 
klassieke cellenstructuur. De wens is dan ook het kantoor aan te passen en er een flexibel kantoorconcept 
op te gaan toepassen.  
Voorts is het een goede zaak dat bezoekers en medewerkers letterlijk en figuurlijk zicht hebben op wat zich 
tijdens een bestuursvergadering in de politieke arena afspeelt. Dat letterlijke zicht is op dit moment nogal 
beperkt, gelet op de locatie van de huidige publieke tribune en dat is weer niet bevorderlijk voor het 
verkrijgen van beter zicht in figuurlijke zin. Ook zo’n voorziening draagt bij aan transparant besturen naar de 
buitenwereld toe en aan de ontwikkeling van bestuurlijke sensitiviteit bij de medewerkers.  
 
T.a.v. de ‘bytes’ kan worden gemeld dat hardware-aanpassingen die op dit punt bijdragen aan de 
modernisering van het kantoor uit de bestaande, hiervoor beschikbare middelen worden bekostigd. Het gaat 
hierbij immers vooral om eventuele keuzes voor andere hardware in het reguliere vervangingsregime dat 
wordt gehanteerd. 
Voor de ‘behaviour’ geldt dat dit punt in het communicatietraject bij de uitvoering een belangrijke plaats gaat 
innemen. Dit is meer een zaak van lange adem en er is ook externe ondersteuning bij ingeschakeld. De 
‘bricks’ en de ‘bytes’ zijn in dit verband als het ware mede voorwaardenscheppend voor de gewenste 
‘behaviour’. Als er meer gedragsbeïnvloedende opleidingen en trainingen nodig blijken te zijn, dan wordt dat 
bekostigd uit de hiervoor beschikbare opleidingsbudgetten. 
 
ARGUMENTEN
 
1. Het gebouw is in 1997 gebouwd en vraagt nu hoe dan ook een nieuwe ronde van (groot) onderhoud. Met 
name in de kantoortuinen en in de bestuurszaal wordt het binnenklimaat als ruim onvoldoende ervaren en 
de aanpak ervan ondersteunt ook weer het doorbreken van de klassieke cellenstructuur van het kantoor. 
Daarnaast schiet de publieksvoorziening in de bestuurszaal tekort, waardoor van daaruit goed zicht op de 
vergadering ontbreekt. Dat werkt bepaald niet uitnodigend om vergaderingen bij te wonen. 
 
2. De onderlinge communicatie is bij HDSR voor verbetering vatbaar. Het werken in de cellenstructuur zoals 
dat nu plaats vindt, draagt daar niet aan bij; integendeel. Het kantoor bestaat nu uit een klassieke 
cellenstructuur die de onderlinge communicatie niet bevorderd. In een flexibele kantooromgeving wordt 
communicatie en ontmoeten een veel natuurlijker proces. 
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3. TPOW voldoet aan een toenemende vraag van werknemers om flexibeler te kunnen zijn om daardoor een 
betere balans te verkrijgen tussen werk en privé. Aangezien medewerkers daardoor minder op kantoor zijn 
is er een noodzaak een kantoorconcept te gebruiken dat meer communicatie en samenwerking stimuleert. 
Een flexconcept kan hierbij helpen. 
 
4. Veel medewerkers verlangen een werkgever die flexibiliteit en regelruimte biedt en hen maximaal 
faciliteert bij het optimaal uitvoeren van hun werkzaamheden. Ook verlangen ze in toenemende mate 
inspiratie en transparantie vanuit hun werkomgeving. Dit zijn basale behoeftes geworden van een steeds 
groter deel van de maatschappij. Als wij daar als HDSR niet in voorzien, wordt het in de toekomst moeilijker 
om goed personeel aan te trekken. De vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt, die ook binnen het 
personeelsbestand van HDSR merkbaar is, maakt het aantrekkelijk zijn voor goede (jonge) medewerkers 
des te noodzakelijker. Een belangrijke toegevoegde waarde van een flexconcept voor HDSR is dan ook de 
bijdrage aan het zijn van een aantrekkelijke en moderne werkgever. Hierdoor kan HDSR ook in de toekomst 
de juiste medewerkers werven en haar taken daardoor goed blijven uitvoeren. 
 
5. HDSR heeft momenteel ruim 1 werkplek per medewerker. Immers of iemand nu drie of vijf dagen werkt er 
wordt een werkplek ingericht. Dit is zonde van de ruimte en de ICT investeringen. In de business case wordt 
een flexfactor aangehouden van 0,74. Dat betekent dat er per 10 medewerkers circa zeven volledige 
werkplekken zijn ingericht. Door over te gaan naar een flexconcept is er voldoende ruimte in Poldermolen 2 
en is het mogelijk Poldermolen 3 af te stoten. 
 
Verbouwing 
Om tot de gewenste modernisering te komen zal er verbouwd moeten worden. Op de derde verdieping 
wordt het vergadercentrum gesitueerd. Hier bevinden zich de grotere vergaderzalen van HDSR. Hier 
kunnen ook de AB fracties gebruik van maken. Ook komt hier de calamiteitenruimte. De AB zaal wordt iets 
uitgelegd zodat de publieke tribune beter gesitueerd kan worden. De functie van de loge komt daarmee te 
vervallen. Het restaurant wordt gemoderniseerd. 
In de rest van het gebouw wordt de cellenstructuur overal doorbroken waardoor grotere open ruimtes 
ontstaan. In deze ruimtes worden activiteit gerelateerde werkplekken gerealiseerd zoals samenwerken, 
individueel bureauwerk, overleg en geconcentreerd werk.  
 
Business case HNW bij HDSR 
In de business case zijn de kosten van continuering van de huidige situatie tegen die van een 
gemoderniseerd kantoor met een flexibel kantoorconcept gezet. In dit concept is een investering opgenomen 
ter verbetering van de klimaatbeheersingsysteem en de buitenzonwering in Poldermolen 2 van afgerond 0,5 
miljoen euro. Hieronder worden de uitkomsten van de Business case nader toegelicht  
  
Investeringen 
Om het kantoorgebouw Poldermolen 2 te moderniseren, het tot een flex kantoorconcept te verbouwen en 
het kantoorgebouw  Poldermolen 3 af te stoten is een investering van 3,3 miljoen euro nodig. In dit bedrag is 
voor in totaliteit 226.000 euro aan kosten opgenomen die niet activeerbaar zijn en direct in de exploitatie 
verantwoord moeten worden. Het betreffen de posten sloop- en verhuiskosten en de opslag van 
(aangekocht) meubilair. Het investeringsbedrag kan in drie componenten worden opgedeeld; 
 
Onderdeel Bouwkosten Opslagen*  Totale 

investering 
 

Modernisering huisvesting € 1.485.000 €  438.000 € 1.923.000 
Aanpassing a.g.v. implementatie HNW €    888.000 €  263.000 € 1.151.000 
Niet activeerbare kosten (t.l.v. exploitatie)  €    226.000 €    226.000 
Totaal  € 2.599.000 € 701.000 € 3.300.000 
* Onder de opslagen vallen de posten onvoorzien, bouwrente en voorbereiding en begeleiding.  
 
Modernisering huisvesting 
Dit betreffen de aanpassingen van Poldermolen 2 die voortkomen uit groot onderhoud ad 0,7 mln euro 
(bijvoorbeeld vervanging vloerbedekking en schilderwerk) en uit verbeteren van de voorzieningen en 
installaties ad 1,2 mln euro (bijvoorbeeld aanpassing van het klimaatsysteem, het restaurant en de AB zaal)  
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Aanpassing a.g.v. implementatie HNW 
Dit betreffen de aanpassingen van Poldermolen 2 die voortkomen uit de implementatie van het flexconcept. 
Hierbij kan gedacht worden van plaatsen van nieuwe wanden, aanpassing van de ICT infrastructuur en 
aanschaf van speciaal meubilair.   
 
Bij de beoordeling van het feit of de genoemde investering verantwoord is, is gekeken naar de netto 
contante waarde na 15 jaar. Dit leverde een verschil in de netto contante waarde (= NCW) van 605.000 euro 
op ten opzichte van het continueren van de huidige situatie.. 
 
Exploitatiekosten 
Door de hogere initiële investering van 3 miljoen euro voor het flexibele kantoorconcept in vergelijking met 
het continueren van de huidige situatie, komen vanaf het 9e jaar de jaarlijkse exploitatiekosten bij het 
flexibele kantoorconcept lager te liggen dan bij het voortzetten van de huidige situatie. De investering wordt 
niet binnen de looptijd van de BC (= 15 jaar) terugverdiend maar komt uit op 21 jaar. De oorzaak van de 
langere terugverdientijd ligt hoofdzakelijk bij de hoge incidentele kosten voor het afstoten van het 
kantoorpand Poldermolen 3 die volledig zijn meegenomen. Ook de gehanteerde kortere 
afschrijvingstermijnen die aansluiten op de feitelijke levensduur spelen hierin een rol. Wanneer deze 
incidentele kosten buiten beschouwing van deze businesscase  worden gelaten dan bedraagt de 
terugverdientijd 16 jaar. De ontwikkelingen in de vastgoedmarkt zijn met name bepalend geweest voor deze 
incidentele kosten. 
 
De totale kosten voor het in stand houden van de huidige situatie bedraagt gecumuleerd voor een periode 
van 15 jaar 30,3 miljoen euro. Dit afzettende tegen de totale kosten van de modernisering  van het kantoor 
en het invoeren van het flexconcept voor eenzelfde periode is 31,5 miljoen euro. Geconcludeerd kan worden 
dat de meerkosten van de modernisering en de invoering van het flexibel kantoorconcept afgerond 1,1 
miljoen euro bedragen. In deze kostenramingen zijn ook de incidentele exploitatie posten met betrekking tot 
een mogelijk boekverlies en de leegstandskosten meegenomen.  
 
Afstoten Poldermolen 3 
Gelet op de huidige vastgoedmarkt is het moeilijk in te schatten wat de verkoopopbrengst van Poldermolen 
3 wordt en binnen welke termijn het pand verkocht zal worden. In de uitwerking van de business case zijn de 
volgende incidentele kosten opgenomen m.b.t. het afstoten van Poldermolen 3 
 
Onderdeel Bron/ toelichting Bedrag 
Boekverlies Poldermolen 3 een drietal onafhankelijke taxaties € 818.000 
Leegstandskosten Poldermolen 3 Uitgaande van 2 jaar leegstand € 444.000 
Totaal  € 1.262.000 
 
Het risico is reëel dat het pand niet binnen twee jaar wordt verkocht of tegen een lagere waarde wordt 
verkocht dan als uitgangspunt in de business case is opgenomen. 
 
Tevens zorgt de investering in een noodzakelijke klimaatsbeheersingsinstallatie van afgerond 0,5 miljoen 
euro ervoor dat de terugverdientijd langer wordt. Deze investering is niet meegenomen in het scenario het 
continueren van de huidige situatie. Echter deze investering zou ook in de oude situatie als verbetering 
noodzakelijk zijn geweest.  
 
Resumerend op basis van de business case kan geconcludeerd worden dat er na 15 jaar een verschil in de 
netto contante waarde van 605.000 euro bestaat tussen de varianten. De NCW bestaat uit de stroom van 
jaarlijkse exploitatiekosten over een periode van 15 jaar. Deze exploitatiekosten worden “contant” gemaakt 
naar prijspeil 2014.  
De exploitatiekosten zijn vanaf het 9e jaar lager dan huidige situatie. Het verschil is volledig toe te schrijven 
aan de incidentele posten die qua omvang zeer onzeker zijn en de investering van afgerond 0,5 miljoen euro 
in een klimaatsbeheersingsinstallatie en zonwering   
Gelet op de voordelen van het flex werken is naar het oordeel van het college D&H implementatie van een 
flexibel kantoorconcept, ondanks het verschil, gewenst.    
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FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
 
Dekking   
De investering in het flexibel kantoor concept leidt vanaf 2016 tot hogere kapitaallasten van 392.000 euro in 
2016 aflopend naar 227.000 euro in 2030. Deze hogere kapitaallasten kunnen in de begroting binnen het 
bestaande budget voor huisvesting worden gecompenseerd door lagere exploitatie uitgaven (als gevolg van 
het wegvallen van de kosten van Poldermolen 3) en een lagere dotatie aan de voorziening voor 
onderhoudsuitgaven. 
 
De financiële dekking voor mogelijke boekverlies en de leegstand van het pand aan de Poldermolen 3 is in 
dit voorstel nog niet opgenomen. Op het moment dat er zekerheid bestaat dat het pand aan de Poldermolen 
3 verkocht kan worden zal het boekverlies en de kosten van leegstand als incidenteel verlies worden 
verwerkt. Dit verlies zou deels gedekt kunnen worden met het op dat moment aanwezige saldo in de 
onderhoudsvoorziening Poldermolen 3. Gelet op de huidige vastgoedmarkt is het moeilijk in te schatten wat 
de verkoopopbrengst van Poldermolen 3 wordt en binnen welke termijn het pand verkocht zal worden. 
Daarom worden op dit moment geen middelen gereserveerd voor het afstoten van Poldermolen 3.  
 
Afschrijvingstermijn 
Voorgesteld wordt om een afwijkende afschrijvingstermijn te hanteren dan in de afschrijvingstermijn voor 
bedrijfsgebouwen ad 40 jaar is opgenomen. Een afschrijvingstermijn van 15 jaar is reëler omdat de 
investering voornamelijk ligt op het vlak van installatietechniek en kantoorinrichting vlak en niet zozeer op 
het bouwkundige deel. Hierbij wordt aangesloten bij de feitelijke levensduur. In de business case is 
gerekend met een afschrijvingstermijn van 15 jaar.  
 
Exploitatiebudget 
Niet activeerbare kosten 
Ter dekking van de niet activeerbare kosten (sloop-, verhuis en opslagkosten) wordt het algemeen bestuur 
gevraagd om deze kosten ter hoogte van 226.000 euro vanuit de ruimte die in de voorziening onderhoud 
Poldermolen 2 te dekken.  
 
KANTTEKENINGEN  
Poldermolen 3 wordt afgestoten bij het overgaan naar een flexconcept voor HDSR. Het college D&H is via 
de Delegatieregeling HDSR reeds bevoegd om Poldermolen 3 te verkopen (mits verkoopprijs niet hoger dan 
€ 1 miljoen), permanent te verhuren of  tijdelijk te verhuren en vervolgens te verkopen binnen de kaders 
zoals gesteld in de business case. Voorgesteld wordt om in dit geval het college ook mandaat tot verkoop te 
verlenen als de verkoop wel uitkomt op een hoger bedrag dan € 1 miljoen. 
 
De ICT infrastructuur is in de business case opgenomen. Investeringen in de ICT hardware 
(desktops/laptops) wordt vanuit bestaande ICT kredieten betaald. 
 
MVO  
Bij de aanbesteding van dit project wordt social return als een selectiecriterium meegenomen, conform 
hetgeen hierover door het ab in een motie is vastgelegd.  Er is onderzocht of warmte-koude opslag is toe te 
passen bij de klimaatbeheersing van het gebouw. Gezien de fors langere terugverdientijd  dan 15 jaar is 
deze, conform de energievisie, niet in de plannen meegenomen. 
 
UITVOERING  
Na goedkeuring door het algemeen bestuur wordt overgegaan tot aanbesteding. De gunning zou dan begin 
2015 kunnen plaatsvinden. Gunning vindt plaats op basis van een plan van aanpak waarbij een pakket van 
eisen is opgenomen. De belangrijkste eisen richten zich met name op het klimaat en de akoestiek.  
 
COMMUNICATIE  
Het project wordt vanaf de start begeleid door AOS Studley. Zij hebben samen met de werkgroep de 
business case en de projectstructuur vormgegeven. De afgelopen periode heeft zij samen met de 
klankbordgroep (welke bemenst is met medewerkers vanuit de diverse afdelingen binnen de organisatie) 
gewerkt aan de conceptontwikkeling. Dit concept komt stand vanuit de gedefinieerde visie en doelstellingen, 



 
 

een organisatie analyse, het werkplek concept en resulteert in een programma van eisen. Dit is vervolgens 
weer input voor het ontwerp en het uitvoeringsplan.  
   
De ondernemingsraad heeft een gematigd positief advies afgegeven, waarin met name de zorg over de 
klimaatbeheersing is uitgesproken. 
 
 
BIJLAGE(N) 
 

 nee 
 ja

TER INZAGE 
 

 nee 
 ja, namelijk: 1. advies OR ; 

                         2. presentatie business case. 
 
 
 
 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
dijkgraaf, P.J.M. Poelmann 
secretaris-directeur J. Goedhart 
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