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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. kennis te nemen van het principe-besluit van het college tot herhuisvesting van iederz naar 

een nieuwbouwlocatie op een gemeentelijke kavel onder voorbehoud van definitieve 
afspraken met het OV-bureau over de overname van Peizerweg 128; 

II. een voorbereidingskrediet van € 400.000,- beschikbaar te stellen voor de planuitwerking voor 
herhuisvesting van iederz op één locatie tot en met een schetsontwerp; 

III. het voorbereidingskrediet te financieren vanuit het meerjaren onderhoudsbudget van 
Peizerweg 128 en Van der Hoopstraat 3; 

IV. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen; 
V. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene 

regels herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten; 

VI. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen. 

Samenvatting 
In december 2019 gaat de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer Groningen-Drenthe voor de 
komende 10 jaar van start. Binnen deze concessie doet zich nu de kans voor om in Groningen meerdere 
duurzaamheidsdoelstellingen mogelijk te maken, waaronder het laten rijden van 22 waterstofbussen in 
Groningen na december 2020. Deze duurzaamheidsambities kunnen alleen worden gerealiseerd wanneer 
de huidige busremise van het OV-bureau aan de Peizerweg 126 wordt uitgebreid met de huidige iederz-
locatie aan de Peizerweg 128. Dit pand van iederz is verouderd en binnen 5 jaar dient een besluit over 
groot onderhoud te worden genomen. Daarom is nu de afweging van wat er met het pand aan de 
Peizerweg moet gebeuren in tijd naar voren gehaald. 

Op dit moment vindt regulier onderhoud van het pand aan de Peizerweg 128 plaats op basis van het 
Meerjaren Onderhoudsplan, waarbij wordt uitgegaan van beperkte ingrepen voor de instandhouding van 
het pand. Uit onderzoek blijkt dat nieuwbouw op een braakliggend gemeentelijk perceel aan de 
Bornholmstraat goede kansen biedt om huisvesting van iederz op één locatie met een efficiëntere 
bedrijfsvoering voor iederz mogelijk te maken. Hierdoor kan de locatie Peizerweg 128 aan het OV-bureau 
beschikbaar komen voor uitbreiding van de busremise aan de Peizerweg 126, ter verwezenlijking van 
meerdere milieudoelstellingen in Groningen. Om zekerheid te krijgen over de uiteindelijke kosten voor 
nieuwbouw voor iederz aan de Bornholmstraat is echter een nadere uitwerking nodig. Vandaar dat wij een 
voornemen tot besluit hebben genomen voor huisvesting van iederz op een nieuwbouwlocatie aan de 
Bornholmstraat, en uw raad daarom voorstellen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor 
nader onderzoek naar de uiteindelijke kosten in verband met de haalbaarheid. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Na uw raadsbesluit van 18 februari 2015 is medio 2015 een eerste verhuisbeweging voor iederz ingezet, van 
de Peizerweg 128 naar de Van der Hoopstraat 3. Aanleiding hiervoor was de noodzaak tot verplaatsing van 
de toenmalige busremise aan de Bornholmstraat naar een alternatieve locatie. Inzet was het beperken van 
hinder voor het openbaar vervoer bij de aanleg van de Zuidelijke Ringweg, en een verbetering van de 
exploitatie van het openbaar vervoer door een betere ligging ten opzichte van het hoofdstation (kortere 
afstand en aanrijsnelheid). Met de verhuizing van een deel van iederz kon het OV-bureau aan de Peizerweg 
126 een gunstig gelegen busremise met regiokantoor voor de vervoerder realiseren. In datzelfde 
raadsbesluit is een toekomstgericht huisvestingsplan voor iederz aangekondigd, waarmee wordt 
ingespeeld op het verandertraject voor iederz als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Bij uw 
raadsbesluit tot aankoop van Van der Hoopstraat 3 (28 september 2016) is tevens aangekondigd dat er vóór 
2021 een keuze gemaakt moet worden over de toekomst van het gebouw aan de Peizerweg 128, waarbij het 
- mede gelet op de belangstelling op termijn vanuit het OV-bureau - voor de hand ligt te koersen op het 
verlaten van (een deel van) het pand Peizerweg 128. Dit pand is namelijk verouderd en binnen 5 jaar dient 
een besluit over groot onderhoud te worden genomen. 

Het OV-bureau heeft te kennen gegeven ook het tweede deel van de iederz-locatie Peizerweg 128 te willen 
overnemen voor uitbreiding van de busremise. De beschikbare ruimte op de busremise aan de Peizerweg 
126 is met de stalling van 125 bussen, en oplaadpunten voor 12 elektrische bussen, inmiddels volledig 
benut. Uitbreiding is noodzakelijk om invoering van 22 waterstofbussen - en uitbreiding naar 30 elektrische 
bussen, inclusief de benodigde vulpunten voor waterstof en elektriciteit te realiseren. Hiermee doet zich de 
kans voor om in Groningen meerdere duurzaamheidsdoelstellingen mogelijk te maken. 

De locatie Peizerweg 128 is daarbij cruciaal, vooral vanwege de risico-contour rond een waterstofvulpunt. 
Binnen een straal van circa 70 meter rond een waterstofvulpunt is een kantoorgebouw of andere 
permanente bewoning in principe niet toegestaan. Binnen de provincie Groningen zijn hiervoor geen 
geschikte alternatieve remises van het OV-bureau aanwezig. 

December 2019 start een nieuwe concessie van het busvervoer in Groningen en Drenthe. Vanwege de 
voorbereidingen voor deze nieuwe concessie en met name de aanbesteding van de waterstoflevering voor 
de waterstofbussen vanaf december 2020, is helderheid benodigd over of het perceel Peizerweg 128 
beschikbaar kan komen voor uitbreiding van de busremise van het OV-bureau. 

Realisatie van deze duurzaamheidsambities betekent evenwel een herhuisvestingsopgaaf voor de vestiging 
van iederz aan de Peizerweg 128. Vandaar dat de afweging van wat er met het verouderde pand van iederz 
aan de Peizerweg moet gebeuren in tijd naar voren is gehaald. 

Kader 

Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor de panden van iederz. 

Argumenten en afwegingen 

Huidige huisvesting iederz 
In opdracht van uw raad realiseert iederz werkplekken voor de sociale werkvoorziening en arbeidsmatige 
dagbesteding in het kader van verdere integratie tussen de Participatiewet en de WMO. De huidige 
huisvesting van iederz aan de Peizerweg en aan de Van der Hoopstraat is echter niet optimaal om deze 
opdracht goed uit te kunnen voeren. Prognose laat zien dat iederz de komende jaren zal doorgroeien tot 
circa 500 werkplekken. Een trend die verder wordt versterkt door toename van mensen uit kwetsbare 
doelgroepen die zijn aangewezen op de voorzieningen van iederz, zoals door terugval uit detachering, 
vluchtelingen c.q. statushouders, iederz zal dus ook de komende decennia een belangrijke rol blijven 
vervullen in het aanbieden van - zowel kwalitatieve als kwantitatieve - beschutte werkplekken en 
arbeidsmatige dagbesteding voor burgers die hier op zijn aangewezen. 
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Binnen de huidige huisvesting van iederz is de benodigde uitbreiding van werksoorten door voorschriften 
op het gebied van hygiëne, arbo-eisen en veiligheid moeilijker realiseerbaar en leiden bouwtechnische 
aspecten tot beperkingen qua productiemogelijkheden. Bovendien zullen de komende jaren extra 
investeringen in de bestaande panden van iederz moeten worden gedaan vanwege aanscherping van 
wettelijke eisen en de kwetsbare doelgroepen. Zo dient de vestiging aan de Van Der Hoopstraat binnenkort 
te worden verbouwd als gevolg van verscherpte wettelijke eisen rondom voedselveiligheid (HACCP). 

iederz ziet daarom verbetermogelijkheden in de bedrijfsvoering indien het in plaats van in 2 panden, weer 
op één locatie gehuisvest kan worden. Naast de staforganisatie is er dan bijvoorbeeld meer efficiency 
mogelijk bij de productieafdelingen in relatie tot de orderstroom en het voorraadbeheer, flexibeler inzet van 
de productiemachines en het onderhoud. Maatregelen die naar verwachting tot een structurele 
kostenbesparing in de bedrijfsvoering van iederz kunnen leiden. 

Huisvestinasmooeliikheden iederz 
Aan de hand van het Programma van Eisen van iederz blijkt na onderzoek dat vanwege de forse 
ruimtebehoefte van iederz (13.500 m^ bvo) er vrijwel geen bestaande alternatieve bedrijfspanden 
beschikbaar zijn. In eerste instantie is gezocht naar huisvestingsmogelijkheden nabij het pand van iederz 
aan de Van der Hoopstraat 3, maar dat bleek vanwege risico-contouren, met name afkomstig van het 
aardolieopslagbedrijf Finco aan de Van der Hoopstraat, niet haalbaar. 

Nieuwbouw op een braakliggend gemeentelijk perceel aan de Bornholmstraat biedt echter goede kansen 
om de huisvesting van iederz op één locatie mogelijk te maken, in een toekomstbestendig nieuw pand, met 
goede huisvesting voor het personeel en met de mogelijkheid voor efficiëncyverbetering in de 
bedrijfsvoering van iederz. 

Bij een verhuizing van iederz naar een nieuwbouwlocatie aan de Bornholmstraat zijn meerdere belangen 
gebaad. Het OV-bureau kan uitbreiding realiseren van de busremise aan de Peizerweg, milieudoelstellingen 
kunnen worden bereikt, en het biedt iederz een goede en toekomstbestendige huisvesting met 
besparingspotentieel op de bedrijfsvoering. 

Maatschappeli jk draagvlak en part icipatie 

Met deze verhuisbeweging zijn meerdere belangen gediend, welke met betrokkenen, waaronder het OV-
bureau zijn afgestemd. 

Financiële consequenties 

Voor nieuwbouw moet qua stichtingskosten rekening worden gehouden met een kostenindicatie van 22- 26 
miljoen euro. Dit zal leiden tot structureel hogere lasten dan in de huidige situatie. Echter, bij de 
gehanteerde uitgangspunten wordt gedurende de gehele beschouwingsperiode van 40 jaar rond het jaar 
2033 het punt bereikt dat de incidentele kosten door het voordeel aan structurele lasten worden opgeheven. 
Dit komt voor een belangrijk deel doordat bij nieuwbouw een efficiëntere indeling mogelijk is dan een 
bestaand gebouw, waardoor minder netto vloeroppervlak benodigd is dan in de huidige situatie. Anderzijds 
wordt dit ook veroorzaakt door de jaarlijkse eigenaarslasten en de jaarlijkse gebruikerslasten. In de eerste 
jaren is het structureel beschikbare budget lager, doordat met name de afschrijvings- en rentekosten hoger 
zijn. 

Het huidige structurele eigenaars- en gebruikersbudget is niet afdoende om nieuwbouw bij de start te 
financieren. Op basis van kengetallen voor nieuwbouw ligt het structurele financieringstekort globaal 
tussen € 1.000.000,- en € 1.300.000,-. 

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op globale kengetallen op basis van huidige PVE van iederz. Nadere 
uitwerking is noodzakelijk om meer zekerheid te verkrijgen over de uiteindelijke kosten. Verder is bij de 
kengetallen rekening gehouden met het huidige prijspeil en mogelijke toekomstige bouwkostenstijging, 
verscherping van de energie-eisen, maar niet met energieneutraal en gasloos bouwen. Ook naar de 



economische duurzaamheid van het pand (flexibiliteit, parkeren etc.) moet nader onderzoek gedaan 
worden. 

De structurele lasten kunnen lager worden doordat incidentele bijdrage bij ingebruikname van het pand in 
mindering worden gebracht op de totale investeringskosten. Deze incidentele bijdragen kunnen onder meer 
zijn: 

• verkoop c.q. verhuur van de locatie Peizerweg 128 en Van der Hoopstraat 3 tegen marktwaarde, 
inclusief besparingsvoordeel voor het OV-bureau. Deze verkoopopbrengst kan na aftrek van de 
boekwaarde, ten gunste worden gebracht voor het nieuwe pand; 

• bijdrage uit de duurzaamheids programma's op gemeentelijk- provinciaal en/of rijksniveau; 
• extra bijdrage van het OV-bureau in de verplaatsingskosten en WMO. 

Daarnaast zal naar verwachting een structureel voordeel ontstaan in de exploitatie van iederz, doordat twee 
locaties worden samengevoegd tot één locatie. Dit voordeel wordt momenteel ingeschat op circa € 
200.000,- bij de ingebruikname van het pand in 2021. 

Voorbereidingskrediet: 
De kosten voor de nieuwbouw zijn in deze fase geraamd op basis van kengetallen. Dit biedt nog geen 
concreet zicht op de uiteindelijke kosten. Hier is nader onderzoek middels planuitwerking tot en met een 
schetsontwerp voor nodig. Een benodigd planvoorbereidingskrediet van € 400.000,- kan worden gedekt uit 
het Meerjaren Onderhoudsbudget voor iederz. Dit betekent wel dat alleen het hoogstnoodzakelijke 
onderhoud aan de panden van iederz nog wordt uitgevoerd. Mocht uw raad uiteindelijk geen definitief 
besluit nemen om voor iederz nieuwbouw aan de Bornholmstraat te realiseren, dan is het resterende 
instandhoudingsbudget voor beide panden ontoereikend en zal hier een aanvullend budget voor 
beschikbaar moeten worden gesteld. 

Bij een definitief besluit van uw raad over een vervolg van de planontwikkeling voor iederz, zal het 
voorbereidingskrediet deel gaan uitmaken van het uitvoeringskrediet. 

Begrotingswijziging investering 2018 
Voorbereidingskrediet Huisvesting Iederz 

Betrokken directie(s) 
Naam voorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum) 
Incidenteel / Structureel 
Soort wijziging 

Vastgoedbedrijf 
Voorbereidingskrediet Huisvesting Iederz 
RaadsvoorsteL 2018 
I 
Investering 

Financiële begrotingswijziging 0 Bedragenx I.OOO euro 
Saldo te 

Deelprogramma Programma Directie I/s Lasten Baten activeren 
14.1 Overhead en onderst organisatie 14. Overhead en ondersteuning organisatie Vastgoedbedrijf 400 -400 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 400 0 -400 

Inhoudelijk toelichfing op de hegrolmgswijziging 
De huidige kostenindicatie voor de nieuwbouw is gebaseerd op kengetallen. Dit biedt nog geen concreet zicht op de uiteindelijke kosten. Hier is nader 
onderzoek middels planuitwerking tot en met een schetsontwerp voor nodig. Een benodigd planvoorbereidingskrediet van € 400.000,- euro kan worden 
gedekt uit het meerjaren onderhoudsbudget van het vastgoedbedrijf. 



Overige consequenties 

Bij verhuizing van iederz Peizerweg zullen een aantal gemeentelijke organisatieonderdelen elders 
binnen de gemeentelijke huisvesting ondergebracht moeten worden. 
Huisvesting van 2 externe bedrijven zal tijdig moeten worden opgezegd, 
iederz voorziet dat medewerkers die extern geplaatst zijn in de toekomst mogelijk gehuisvest 
moeten worden. Ook wordt een tijdelijke toekomstige groei voorzien. Deze ontwikkelingen zijn nu 
niet in de ruimtebehoefte voor iederz meegenomen. Te zijner tijd zal een afweging gemaakt moeten 
worden, op welke wijze deze ontwikkelingen het beste gefaciliteerd kunnen worden, waarbij het 
logisch is qua huisvesting nu te anticiperen op een mogelijk toekomstige uitbreiding. 

Vervolg 

Indien uw raad besluit een planvoorbereidingskrediet van € 400.000,- beschikbaar te stellen, kan de 
uitwerking tot en met een Schetsontwerp worden gestart. Tegelijkertijd zullen met het OV-bureau principe
afspraken worden vastgelegd over de ingebruikname van het perceel Peizerweg 128 ten behoeve van de 
uitbreiding van de busremise met waterstofvulpunt en de planning met het OV-bureau nader worden 
uitgewerkt. 

Met de resultaten van deze nadere uitwerking komen wij in het voorjaar 2019 bij u terug, om u te 
informeren over de gemaakte keuzes, het schetsontwerp en een voorstel voor vervolg van de ontwikkeling 
en uitvoering. Tevens willen wij uw raad dan een uitvoeringskrediet vragen en de hierbij behorende 
dekking aangeven. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


