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Samenvatting
Voorliggende raadsinformatiebrief gaat in op de stand van zaken van het project
Het Hof van Dordrecht per 1 juni 2014.
De verbouwing en renovatie zijn inmiddels afgerond en er is gestart met de
inrichting van het gebouw. De digitalisering van de archieven ligt op schema en er
is een start gemaakt met de inrichting van een website en de digitale studie zaal.
Het project verloopt binnen de (bijgestelde) begroting en naar verwachting kan deze
naar beneden worden bijgesteld.
Met deze raadsinformatie brief voldoen wij aan onze actieve informatie plicht.
1. Wat is de aanleiding?
Op 31 mei 2011 heeft de gemeenteraad een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld
voor het digitaliseren van het archief en de inrichting van een website en digitale
studiezaal. Op 27 maart 2012 heeft de gemeenteraad het uitvoeringskrediet
beschikbaar gesteld voor de verbouwing en inrichting van Het Hof van Dordrecht
(Hof 5-13).
Op 29 januari 2013 bent u geïnformeerd over de stand van zaken van project het
Hof door middel van het Raadsvoorstel 'Programma Hofkwartier, projecten Het Hof
van Dordrecht, herhuisvesting resttaken Erfgoedcentrum DIEP en Openbare ruimte".
Op basis van dat raadsvoorstel bent u op 26 maart 2013 akkoord gegaan met de
financiële aanpassingen binnen het programma Hofkwartier, mede als gevolg van
aanbestedingsvoordelen binnen het project Het Hof.
Inmiddels zijn we met het project Het Hof ruim een jaar verder en zijn de
verbouwing en renovatie van Het Hof afgerond en is gestart met de inrichting. De
digitalisering van het archief is volop in uitvoering en er is gestart met het maken
van een website en digitale studiezaal.
2. Wat willen we bereiken?
Hier wordt aangegeven wat het doel is van het beleid, waarop de
raadsinformatiebrief betrekking heeft. Indien van toepassing staan in dit deel van de
raadsinformatiebrief duidelijk meetbare kengetallen voor de kwalitatieve en
kwantitatieve doelstellingen.
Het programma Hofkwartier heeft als kerndoel de rijke geschiedenis van onze stad
beter zichtbaar en toegankelijk te maken en daarmee Dordrecht als historische stad
steviger op de kaart te zetten. Het programma, waarvan het project Het Hof een
onderdeel is, beoogt een ambitieuze "make-over" van het historische hart van de
stad en het, samen met in- en externe partners, realiseren van een culturele/
cultuurhistorische programmering.
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Het doel van de verbouwing en inrichting van Hof 5-13 en de digitalisering van het
archief is dat het Dordrechts Museum de rijke stads- en regionale collectie
toegankelijk kan maken, beschikbaar kan stellen en permanent kan tonen.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Stand van zaken project Het Hof van Dordrecht
Verbouwing en renovatie van Hof 5-13
De verbouwing, renovatie en installaties van Hof 5-13 zijn begin mei 2014 afgerond
en opgeleverd.
Tijdens de inrichting zal het project het gebouw beheren en beveiligen in
samenwerking met de eigenaar en de toekomstige gebruiker, respectievelijk
Vastgoedbed rijf en Dordrechts Museum.
Inrichting Hof 5-13
De uitvoering van de inrichting van Hof 5-13 is gestart. De meeste onderdelen
daarvan zijn al gegund of aanbesteed. De laatste onderdelen zoals meubels,
kinderroute e.d. worden de komende maanden aanbesteed.

Medio mei is gestart met de aanleg van het licht, inrichting kantoren, bouw vitrines,
etc.. Nadat het gebouw en de vitrines stofvrij en geklimatiseerd zijn, kan gestart
worden met het inhuizen van objecten. Daaraan voorafgaand worden verschillende
vitrines gebouwd, AV installaties en multimedia aangelegd, meubels gebouwd en
geplaatst, en diverse films gemaakt.
Op 7 juli 2014 zal in de Statenzaal de film over de Statenvergadering worden
opgenomen. Gedurende een week is een filmcrew bezig met de opnames in en rond
het gebouw.
Volgens planning wordt in december 2014 de permanente tentoonstelling getest.
Daarna zal in februari/maart 2015 de officiële opening plaatsvinden.
Digitalisering archief
De digitalisering van de bevolkingsregisters, akteboeken, bouwvergunningen,
kranten, charters/prenten en videobanden is in uitvoering. De planning is de
digitalisering per 1 november 2014 af te ronden.
Op de kwaliteit van de digitalisering is zowel een interne als een externe controle
(Koninklijke Bibliotheek).
Website en digitale studiezaal
Voor de realisering van de virtuele studiezaal en een nieuwe website is een
programma van eisen opgesteld. Dit betreft niet alleen de (door) ontwikkeling van
de website voor het Hof en het Regionaal Archief, maar ook voor het gehele
Dordrechts Museum, zodat er voor alle Organisatie onderdelen één zelfde werkende
website beschikbaar komt. Uitgangspunt is dat zo veel mogelijk gebruik wordt
gemaakt van de bestaande website en digitale infrastructuur en dat een en ander
binnen het budget gerealiseerd wordt.
De planning is om de virtuele studiezaal en de website Het Hof en Regionaal Archief
medio oktober 2014 op te leveren. Daarna worden t/m medio 2015 de overige
onderdelen van het Dordrechts Museum opgeleverd.
De studiezaal kan vanaf december 2014 functioneren in het Hof, zodat Stek 13 vanaf
1 januari 2015 leeg kan worden opgeleverd.
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a. Inspraak en communicatie

Op de Open Monumentendagen 2013 zijn bezoekers in de gelegenheid gesteld Het
Hof te bezoeken en kennis te nemen van de stand van zaken van de verbouwingen.
Tijdens de gehele bouwperiode zijn verschillende mijlpalen in de media aan de orde
geweest, bijvoorbeeld de waterkelder en het in hijsen van de stalen trap.
De start van de inrichting en de oplevering van de renovatie en verbouwing heeft
begin juni de nodige aandacht gekregen door de sleuteloverhandiging aan de
toekomstige gebruiker, het Dordrechts Museum.

Opening Het Hof van Dordrecht
Het Hof wordt begin 2015 feestelijk geopend. In de aanloop naar de opening wordt
een marketingcampagne gestart die de nieuwsgierigheid moet prikkelen van de stad,
de regio en het land.
b. Verv olgtraject besluitv orming

Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?

Risico's
De gebruikelijk risico's bij projecten als Het Hof van Dordrecht, bijvoorbeeld uitloop
planning, uitkomst aanbestedingen, meer- en minderwerk, nazorg bouw/risico's
inregelen installaties, zijn in beeld gebracht en verwerkt in onder andere de
planningen, de begrotingen, beheersmaatregelen en het communicatieplan. U wordt
regelmatig apart gerapporteerd over de risico's via de template Grote projecten
(Hofkwartier).
Naast de kosten zijn er ook risico's in de opbrengsten. In het programma Hofkwartier
is rekening gehouden met een dekking van de kosten door middel van de verkoop
van Stek 13 en Hofstraat 3. De opbrengstenverwachting van de verkoop van panden
is per raadsvoorstel van 29 januari 2013 naar beneden bijgesteld. Het verkooprisico
blijft aanwezig.
Stand van zaken beschikbare middelen, uitgaven en prognose
De stand van zaken van de ramingen en het beschikbare budget is weergegeven in
tabel 1:
Ond er del en Pr oj ect ' t Hof

Ra mi ng

Bouw en renovatie Hof 5-13

9.400.000

Inric hting

4.000.000

Digitalisering en webs ite

2.800.000

Taakstelling SI res erves
sub to taa l bes ch ikb ar e m id del en
af raming opbrengs ten verkoop panden
terugg ave mi ddelen t.b.v. prog ramma Hof kwartier
tot aa l be sch ik ba re mi dd el en

199.50016.000.500
630.000750.00014. 620. 500

Bij de goedkeuring van het uitvoeringskrediet d.d. 31 mei 2011 is vastgelegd dat de
taakstelling op de SI reserves zou worden goedgemaakt door te behalen
aanbestedingsvoordelen. Dit is gerealiseerd. Bij raadsvoorstel van 29 januari 2013
heeft u ook ingestemd met de aframing van opbrengsten verkoop Stek 13 en
Hofstraat 3. Daarnaast bent u akkoord gegaan met een verlaging van de
programma Hofkwartier herbestemd ten behoeve het onderdeel Openbare Ruimte.
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De correcties op de raming zijn allen ten laste gebracht van het budget bouw, en
In tabel 2 is weergegeven de stand van zaken van de uitgaven tot en m et
01-06-2014 en de prognose tot het eind van het project.
Tabel 2: Beste ding en en pro gnose s pr oject Het Hof van Dordr echt

Onderdelen:

Beschikbaar
2013

Besteding per
1-6-2014* ' " * *

Prognose tot
einde project**

Bouw en renovatie

e 420.500

Hof 5-13
Inrichting
Digitaliseren en website
Totaal beschikbaar
*
* *

=
=

Resteert per
162014**

C 14.620.500

2.240.5001

650.000

inc lusief verplic htingen
Bedragen zijn af gerond

Met de oplevering van de renovatie en verbouwing van Het Hof is er zicht op de
definitieve uitgaven van het onderdeel renovatie en verbouwing. De
geprognosticeerde uitgaven voor renovatie en verbouwing hebben met name
betrekking op risico's als inregelen installaties en uitgestelde werkzaamheden in
relatie tot de inrichting.
De uitvoering van de inrichting is gestart. Nog niet alle aanbestedingen en/of
gunningen zijn afgerond. Tot nu toe zijn er geen significante aanbestedingsvoordelen
of -nadelen te m elden.
Alle digitalisering van het archief door externen is gegund, rekening houdend met
10% volum e afwijking (op circa 3 miljoen scans) en een bonus malus regeling.
Daarmede zijn de risico's afgedekt en kan de post onvoorzien, sec gereserveerd voor
het digitaliseren van het archief, vervallen, tezamen m et het aanbestedingsvoordeel.
De geprognosticeerde kosten hebben met name betrekking op de ontwikkeling en
uitvoering van de website en de digitale studiezaal.
Na de oplevering van het project en de officiële opening, wordt u medio 2015 bericht
over de definitieve (financiële) afronding van het totale project, mede in relatie tot
het programma Hofkwartier. Tussentijds wordt u via de projectbladen van het
programm a Hofkwartier op de hoogte gehouden.
5. Bij deze raadsinform atiebrief horen de volgende bijlagen:
Geen bijlagen.
W ij vertrouwen er op u hierm ee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester
\) de secretaris
c
-

-

M.M. van der Kraan
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