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Voorgesteld besluit

1. De locaties Stadskantoor en Hellingen niet langer te gebruiken voor huisvesting
van onze eigen organisatie en de GRD;
2. te verkennen hoe we (een deel van) onze huisvestingsbehoefte kunnen realiseren
op de locatie van het voormalig Belastingkantoor en voormalig kantoor van de
Rabobank;
3. het politiek centrum te handhaven op het Stadhuis.
Samenvatting

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Spuiboulevard e.o. maken we plannen voor
nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke organisatie.
De komende jaren moeten we hoe dan ook investeren in huisvesting. Het huidige
Stadskantoor voldoet met ingang van 2023 namelijk niet meer aan de wettelijke
vereisten. De jaarlijkse exploitatielasten stijgen hierdoor van circa € 1,8 miljoen naar
een bedrag tussen de € 2,3 miljoen en € 2,7 miljoen. Voor dat bedrag voldoet onze
huisvesting alleen aan de wettelijke vereisten.
Onze ambities gaan verder dan dat. We willen een voorbeeldfunctie vervullen, zowel
op het gebied van duurzaamheid, als aantrekkelijkheid van de huisvesting voor
gebruikers en samenwerking met mogelijke partners. Deze ambities kunnen we
realiseren wanneer we (een deel van) onze huisvestingsbehoefte realiseren op de
locatie van het voormalig Belastingkantoor en voormalig kantoor van de Rabobank.
De totale jaarlijkse exploitatielasten liggen in dit scenario tussen de € 2,6 miljoen en
€ 3,1 miljoen.
De locatie van het Stadskantoor benutten we (conform de ontwikkelvisie voor de
Spuiboulevard e.o.) liever voor woningbouw. Hetzelfde geldt voor het gebouw
Hellingen, dat we momenteel verhuren aan de Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden (GRD). Ook dit gebouw voldoet met ingang van 2023 niet meer aan de
wettelijke vereisten, en ook deze locatie benutten we liever voor woningbouw.
Alles overwegend stellen we voor de gemeentelijke huisvesting in principe te
verplaatsen. Ook hebben we het voornemen de exploitatie van gebouw Hellingen per
1 januari 2023 te beëindigen.
We willen verkennen hoe we de locatie van het voormalig Belastingkantoor en het
voormalig kantoor van de Rabobank kunnen benutten voor (een deel van) onze
huisvestingsvraag. Op deze locatie willen we een "Huis van de Stad" realiseren voor
zowel Dordrecht als een aantal mogelijke partners, zoals Bibliotheek Aanzet,
Dordrecht Marketing, GRD en VVV Zuid-Holland Zuid.
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Voor het resterende deel van onze huisvestingsvraag willen we gebruik maken van
ander vastgoed in Binnenstad en Schil. Concreet kijken we onder meer naar de
mogelijkheden om het gebouw van InHolland, het Springer-gebouw, het voormalig
ING-kantoor, het pand op de kop van de rotonde Spuiboulevard - Johan de Wittstraat
en/ of het voormalig V&D gebouw te benutten.
Verder stellen we, in het verlengde van het eerder met u gevoerde debat, voor om
het politiek centrum te handhaven in het Stadhuis.
Het principebesluit tot verplaatsing en het besluit over de toekomstige locatie van het
politiek centrum moeten worden genomen voordat we kunnen starten met het
ontwerptraject. Voordat we hiermee starten, willen we ook:
- Duidelijkheid hebben over gezamenlijke huisvesting met mogelijke partners. Deze
duidelijkheid krijgen we in het eerste kwartaal van 2018.
- Laten onderzoeken in hoeverre (delen van) de huidige gebouwen kunnen worden
hergebruikt (getransformeerd).
Zodra hier duidelijkheid over is starten we met het ontwerptraject. Vervolgens leggen
we aan het eind van 2018 een verslag van het traject en de reacties van
participanten aan u voor. Daarbij presenteren we ook een schetsontwerp en een
definitief voorstel tot verplaatsing inclusief kredietaanvraag voor het vervolg.
Inleiding

Dordrecht verkent de mogelijkheden voor herontwikkeling van het gebied rondom de
Spuiboulevard. Daartoe is in mei 2016 een ontwikkelvisie vastgesteld (RISnummer SO/1598691).
De ontwikkelvisie is uitgewerkt in een drietal scenario's voor het op kwalitatief
hoogwaardige wijze ontwikkelen van het gebied. De gemeenteraad heeft deze
drie scenario's in september 2017 vrijgegeven voor participatie (RISnummer PM/1853479).
Tegelijkertijd is het "Huisvestingsconcept gemeente Dordrecht, Stadskantoor voor de
toekomst", vastgesteld. In dit concept wordt het nieuwe Stadskantoor een huis van
de stad: een ontmoetingsplek voor inwoners, ondernemers, (vertegenwoordigers
van) maatschappelijke organisaties, bestuur en ambtelijke organisatie.
In dit concept is open gelaten waar we onze toekomstige huisvesting realiseren. Een
besluit over een eventuele verplaatsing van de huisvesting is dan ook niet genomen.
De gemeenteraad heeft door middel van een amendement verzocht om een voorstel
over de toekomstige locatie van het Stadskantoor. Door middel van dit raadsvoorstel
doen we dit voorstel.
Doelstelling

Het realiseren van kwalitatief goede huisvesting van de gemeentelijke organisatie
met als synergievoordelen een gezamenlijke huisvesting met partners en tevens
vliegwiel voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Spuiboulevard.
Argumenten

1.1 We willen de locaties Stadskantoor en Hellingen vrijmaken voor woningbouw
Dordrecht wil voor huidige en toekomstige generaties een aantrekkelijke woon-,
werk- en leefstad zijn. Binnen de Drechtsteden willen we invulling geven aan onze rol
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als centrumstad. Daartoe investeren we in het versterken van de sociaaleconomische
positie van de stad.
De sociaaleconomische positie van de stad wordt onder andere versterkt door nieuwe
woningen te bouwen in duurdere segmenten. Vanuit het perspectief van de moderne
kenniswerker is het gebied rondom de Spuiboulevard hiervoor een goede locatie. Dit
vanwege de gunstige ligging, dichtbij de historische binnenstad en dichtbij OV en
snelweg.
In de ontwikkelvisie voor het gebied rondom de Spuiboulevard hebben we als
uitgangspunt genomen dat we woningbouw realiseren ten westen van de Spuiweg,
terwijl het gebied ten oosten van de Spuiweg een gemengd karakter krijgt. Ook op de
locaties van het Stadskantoor en gebouw Hellingen willen we een hoogwaardig
woonmilieu realiseren.
Noch het Stadskantoor, noch het gebouw Hellingen dragen bij aan de kwaliteit die we
in de ontwikkelvisie beogen voor deze locatie. De bebouwing zorgt voor een scheiding
tussen Schil-West en binnenstad en is geen verbindend element. Dit komt o.a. door
de rooilijn die ver naar achter ligt en een plint die weinig interactie met de omgeving
aangaat.
Deze locatie biedt bij herontwikkeling veel kansen om nieuwe goede plinten te
maken, passende rooilijnen, nieuwe verbindingen (noord-zuid Iv-routes) en daarmee
een betere verbinding te maken met de binnenstad.
Voor gebouw Hellingen geldt dat dit gebouw door ons wordt verhuurd aan de GRD.
Met het oog op de gebiedsontwikkeling hebben we op 16 januari 2018 besloten de
GRD te melden dat we niet voornemens zijn de huur te verlengen wanneer het
huidige contract afloopt. De einddatum in dit contract is 1 januari 2023.
Kanttekening hierbij is dat de GRD momenteel ook een gebouw huurt aan de
Noordendijk. De huurcontracten van Hellingen en Noordendijk zijn gekoppeld. We
houden nog open of verlenging van de huur van het gebouw aan de Noordendijk
mogelijk/gewenst is. Als verlenging aan de orde komt, is dat vanzelfsprekend op
voorwaarde dat we overeenstemming kunnen bereiken over de voorwaarden. Eén
van deze voorwaarden is een marktconform en minimaal kostendekkend huurtarief.
1.2 We moeten fors investeren om de huidige locaties te blijven gebruiken als
kantoorgebouw
Een tweede reden om de gebouwen Stadskantoor en Hellingen te verlaten is dat de
investeringen niet in verhouding staan tot de kwaliteit.
Vanaf 2023 moeten kantoorgebouwen namelijk ten minste energielabel C hebben.
Zowel het Stadskantoor als het gebouw Hellingen hebben op dit moment energielabel
G. Om de gebouwen te laten voldoen aan de nieuwe eisen moeten we investeren in
met name daken, gevels en installaties.
Verder voldoen we met bovengenoemde investeringen in het huidige Stadskantoor
alleen aan de wettelijke minimumeisen. Onze eigen ambities realiseren we hiermee
niet. Concreet is in de Vastgoednota uitgesproken dat alle panden uiterlijk in 2050
energieneutraal zijn, terwijl we met deze investering "slechts" energielabel C
bereiken.
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Ook voldoen we hiermee niet aan de ambities uit het huisvestingsconcept dat in
september is vastgesteld door de gemeenteraad. Zo wordt het Stadskantoor met
bovengenoemde investeringen geen "Huis van de Stad". Er verhuizen geen partners
naar het Stadskantoor en we investeren niet in de indeling en inrichting die nodig zijn
om een nieuwe manier van werken te ondersteunen.
In dit scenario stijgen de jaarlijkse huisvestingslasten.
Als we willen voldoen aan de wettelijke vereisten stijgen de exploitatielasten naar
circa € 2,3 miljoen per jaar. Dit bedrag is exclusief bouwkundige werkzaamheden die
noodzakelijk zijn om de levensduur van het pand te verlengen. De omvang van deze
werkzaamheden is op dit moment niet bekend. We verwachten dat de exploitatie
lasten hierdoor oplopen tot circa € 2,7 miljoen. Dit is tussen de € 500.000,- en
€ 900.000,- meer dan de huidige begroting van circa € 1,8 miljoen per jaar.
Hiervoor hebben we maar heel beperkt dekking binnen de huidige begroting. Dit is
mede vanwege de uitgangspunten uit de Vastgoednota (RIS-nummer 1651527).
Conform de Vastgoednota zijn het huidige onderhoudsniveau en budget erop
gebaseerd dat we het huidige Stadskantoor nog maximaal tien jaar gebruiken. Er is
daardoor geen dekking voor vervangingen.
2.1 Op de locatie Belastingkantoor kunnen we snel ontwikkelen, waarmee onze eigen
huisvesting aanjager wordt van de gebiedsontwikkeling
Dit najaar hebben we - parallel aan het verkennen van scenario's voor de
gebiedsontwikkeling - verkend in hoeverre (een deel van) de gemeentelijke
huisvesting kan worden ingepast op de locatie van het voormalig Belastingkantoor.
De suggestie voor de locatie Belastingkantoor is al gedaan in de ontwikkelvisie van
mei 2016. Met het oog hierop hebben we het voormalig Belastingkantoor en het
naastgelegen gebouw van de Rabobank verworven (RIS-nummer SO/1605918).
We hebben een voorkeur voor deze locatie omdat:
- Deze dicht bij de historische binnenstad ligt.
- Deze goed bereikbaar is met zowel openbaar vervoer als auto. Dit mede met het
oog op de aantrekkelijkheid van Dordrecht als werkgever.
- We relatief snel kunnen ontwikkelen op deze locatie.
2.2 Als we kiezen voor het campusmodel kan (een deel van) onze huisvestingsvraag
worden gerealiseerd op de locatie van het voormalig Belastingkantoor
We hebben de ambitie om van het nieuwe Stadskantoor een huis van de stad te
maken. Dit doen we door er meerdere organisaties onder te brengen.
Concreet zijn we in gesprek met Bibliotheek Aanzet, Dordrecht Marketing,
GR Drechtsteden en VVV Zuid-Holland Zuid. Wellicht sluiten, naar aanleiding van het
participatietraject voor de gebiedsontwikkeling, ook nog andere partijen aan bij de
verdere verkenning.
Wanneer we gezamenlijke huisvesting met mogelijke partners realiseren, moeten we
kiezen tussen een oplossing in één gebouw of in meerdere gebouwen (het
zogenaamde campusmodel). Tot nu toe hebben we beide mogelijkheden open
gelaten.
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Kiezen we voor één gebouw, dan moet op deze locatie 23.000 tot 25.000 vierkante
meter BVO (bruto vloeroppervlak) worden gerealiseerd.
Hierbij gaan we uit van onze eigen ruimtebehoefte en de voorlopige prognoses van
de mogelijke partners. Voor onszelf gaat het om circa 12.000 vierkante meter BVO.
Voor de mogelijke partners (inclusief het SCD van de GRD) om circa 16.500 vierkante
meter BVO. In totaal is dit circa 28.500 vierkante meter BVO. Door samen te werken
onder één dak willen we tot 20% ruimte besparen.
Voor de publiekdienstverlening is circa 6.000 vierkante meter BVO nodig waarvan de
helft op de begane grond. De footprint (afmetingen van de begane grond) moet dan
circa 3.000 vierkante meter zijn.
We vinden het - met het oog op de stedenbouwkundige structuur en de flexibiliteit
naar de toekomst - niet gewenst om dit volume te realiseren op deze locatie.
We kiezen daarom voor een campusmodel. In een campusmodel is het makkelijker
om gebouwen af te stoten of juist te betrekken bij krimp of groei van de
organisatie(s). Deze flexibiliteit is nog groter wanneer we een deel van de
kantoorruimte huren bij marktpartijen.
We willen verkennen hoe we in dit model een deel van onze huisvestingsvraag en die
van mogelijke samenwerkingspartners kunnen realiseren op de locatie van het
voormalig Belastingkantoor. Qua volume gaat het om 16.000 tot 17.000 vierkante
meter BVO. Omdat we vanuit onze visie alle publiekdienstverlening willen bundelen
op de locatie Belastingkantoor, blijft de benodigde footprint in dit geval circa
3.000 vierkante meter.
We kunnen deze behoefte inpassen op deze locatie. Binnen (de contour van) de
huidige bebouwing kan circa 15.000 vierkante meter BVO worden gerealiseerd, met
een footprint van circa 1.500 vierkante meter BVO. Het maximale volume en de
footprint kunnen worden vergroot tot de benodigde oppervlaktes door gebruik te
maken van de ruimte rondom de huidige gebouwen.
In het campusmodel realiseren we 7.000 tot 8.000 vierkante meter BVO in andere
gebouwen in de omgeving. We kijken hierbij naar de mogelijkheden in de Binnenstad
en het gebied rondom de Spuiboulevard. Daar zijn meerdere mogelijkheden om een
deel van de huisvestingsvraag onder te brengen. Concreet denken we aan het
gebouw van InHolland (gemeentelijk eigendom) en aan het Springer-gebouw. Beide
gebouwen staan gedeeltelijk leeg. Ten aanzien van het gebouw van InHolland
merken we wel op dat dit gebouw specifiek door ons is bestemd voor Hoger
Onderwijs.
Op iets grotere afstand zijn er wellicht ook mogelijkheden in het voormalig INGkantoor, het pand op de kop van de rotonde Spuiboulevard - lohan de Wittstraat en
het voormalig V&D gebouw.
Daarnaast kunnen er in het raadsdebat en gedurende het participatietraject ook nog
andere mogelijkheden op tafel komen.
De komende periode verkennen we de mogelijkheden op de locatie van het voormalig
Belastingkantoor. Dit doen we parallel aan de uitwerking van onze visie op het gebied
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Spuiboulevard e.o. Daarnaast verkennen we verder welke andere gebouwen kunnen
worden benut voor het resterende deel van onze huisvestingsbehoefte.
2.3 Het realiseren van (een deel van) onze huisvesting op de locatie van het
voormalig Belastingkantoor is qua prijs - kwaliteit veel gunstiger dan investeren
in het huidige Stadskantoor
Bij nieuwbouw of grootschalige transformatie op een andere locatie liggen de totale
jaarlijkse exploitatielasten tussen de € 2,6 miljoen en € 3,1 miljoen.
Bij verplaatsing realiseren we zowel de ambities ten aanzien van de
gebiedsontwikkeling als de kwalitatieve uitgangspunten uit ons huisvestingsconcept.
Ter vergelijking: wanneer we investeren in het huidige Stadskantoor zijn de
exploitatielasten tussen de € 2,3 miljoen en € 2,7 miljoen. Daarbij investeren we
alleen in noodzakelijke vervangingen of wettelijk vereiste verbeteringen. Wanneer we
op de huidige locatie willen investeren in verbeteringen om nieuwe manieren van
werken te ondersteunen, dan zijn de jaarlijkse exploitatielasten hoger dan bij
verplaatsing van het Stadskantoor naar een andere locatie.
2.4 Het principebesluit tot verplaatsing is nodig om het ontwerptraject te starten
Wanneer we (een deel van) onze eigen huisvesting verplaatsen naar de locatie van
het voormalig belastingkantoor:
- Laten we onze eigen huisvesting fungeren als aanjager voor de
gebiedsontwikkeling Spuiboulevard e.o.
- Ontstaan kansen voor gezamenlijke huisvesting met partners.
- Is de prijs - kwaliteitverhouding veel beter dan wanneer we investeren in het
huidige Stadskantoor.
Alles bij elkaar zien wij voldoende mogelijkheden om de totale huisvestingsvraag op
een goede manier in te passen. Daarom stellen we nu voor te verkennen hoe we (een
deel van) de gemeentelijke huisvesting kunnen realiseren op de locatie van het
voormalig Belastingkantoor.
Met dit principebesluit kunnen we starten met het ontwerptraject. Een ontwerp kan
namelijk alleen worden gemaakt wanneer de locatie bekend is.
Aan het eind van 2018 leggen we vervolgens een verslag van het traject en de
reacties van participanten aan u voor. Daarbij presenteren we ook een schetsontwerp
en een definitief voorstel tot verplaatsing inclusief kredietaanvraag.
3.1 Er is geen acute noodzaak of wens tot verplaatsing van raadszaal / politiek
centrum naar het nieuwe Stadskantoor
Voordat we starten met het ontwerptraject moeten - naast het principebesluit tot
verplaatsing - ook nog een aantal andere knopen worden doorgehakt. Eén daarvan is
de toekomstige locatie van het politiek centrum.
Op 19 september jl. hebben we hier een workshop over georganiseerd. De
uitkomsten hebben we grotendeels verwerkt in het functioneel programma van eisen.
Het gaat om de volgende eisen:
- De Dordtse gemeenteraad (39 leden), de Drechtraad (50 - 55 leden) en de
commissies van beide raden moeten moeiteloos kunnen vergaderen wanneer zij
dat wensen.
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- Er moeten, door flexibele indeling van ruimtes, mogelijkheden zijn om met grote
groepen (tot 150 personen) te vergaderen.
Over de toekomst van het politiek centrum (handhaven op het Stadhuis of
verplaatsen naar het nieuwe Stadskantoor) is tijdens de workshop geen besluit
genomen. Wel zijn argumenten uitgewisseld.
Belangrijkste argumenten voor handhaving van het politiek centrum in het Stadhuis
waren enerzijds het historische karakter en de uitstraling van de huidige raadszaal en
anderzijds het zichtbare onderscheid tussen politiek en bestuur/ambtelijke
organisatie.
Argumenten voor een verhuizing van het politiek centrum naar het nieuwe
Stadskantoor zijn de slechte klimaatbeheersing van het Stadhuis, de beperkte
bezettingsgraad en de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de raadszaal.
Ook is aangegeven dat de afweging over een eventuele verplaatsing mede moet
worden gemaakt op basis van de kosten voor het gebruik van het Stadhuis. Deze
kosten hebben we in kaart gebracht. Op dit moment kost de exploitatie van het
Stadhuis ons circa € 270.000,- per jaar. Deze kosten zijn significant lager wanneer
het politiek centrum wordt verplaatst naar het nieuwe Stadskantoor en er een
opvolgende bestemming is voor het Stadhuis.
Op dit moment zijn er geen concrete ideeën of voorstellen voor een opeenvolgende
bestemming van het Stadhuis. Voor ons is dit een voorwaarde om na te denken over
de verplaatsing van het politiek centrum. Als er geen opvolgende bestemming is leidt
een verplaatsing namelijk niet tot een besparing, maar tot meerkosten. Dit vanwege
de kosten van leegstand.
Alle argumenten afwegend stellen we voor het politiek centrum op dit moment te
handhaven op het Stadhuis. Wel schrijven we het functioneel programma van eisen
voor het nieuwe Stadskantoor dusdanig dat een eventuele verplaatsing in de
toekomst mogelijk blijft.
Kanttekeningen en risico's

2.1 De andere organisaties hebben nog geen besluit genomen over gezamenlijke
huisvesting
Voordat we starten met het ontwerptraject moeten we ook duidelijkheid hebben over
de partners die deelnemen aan de verdere ontwikkeling. Zoals aangegeven zijn we
met Bibliotheek Aanzet, Dordrecht Marketing, GRD en VVV Zuid-Holland Zuid in
gesprek over de meerwaarde van samenwerking. Ook verkennen we de
mogelijkheden voor gezamenlijke huisvesting.
Deze partijen hebben toegezegd in het eerste kwartaal van 2018 een principebesluit
te nemen over hun toekomstige huisvesting. Hoe dit traject eruit ziet verschilt per
organisatie. Voor dit besluit tot verplaatsing is dit geen bezwaar: in dit voorstel
hebben we uitgewerkt dat de verplaatsing kan zowel kan worden gerealiseerd als dat
alleen voor onszelf is, als wanneer alle mogelijke partners kiezen voor gezamenlijke
huisvesting.
Wanneer de Bibliotheek besluit om te verhuizen naar het nieuwe Stadskantoor,
ontstaat mogelijk leegstand op een prominente plek in de historische binnenstad.
Zoals eerder aangegeven gaan we hierover in gesprek wanneer de Bibliotheek
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daadwerkelijk heeft besloten om te verhuizen. Kanttekening daarbij is wel dat het
initiatief bij de Bibliotheek zelf ligt, aangezien zij eigenaar zijn van het pand aan de
Groenmarkt.
2.2 We nemen begin volgend jaar een besluit over transformatie of nieuwbouw
Voorafgaand aan het ontwerptraject willen we - tot slot - een afweging maken over
transformatie of nieuwbouw. In deze afweging spelen meerdere elementen een rol.
Concreet gaat het met name om duurzaamheid, de gebouwstructuur (ook in relatie
tot het programma van eisen) en stedenbouwkundige afwegingen. Vanuit
stedenbouwkundig perspectief heeft nieuwbouw de voorkeur boven transformatie van
de bestaande gebouwen.
Kosten en dekking

Voor het voorstel tot verplaatsing hebben we de exploitatielasten van twee varianten
vergeleken. We kiezen er bewust voor om een vergelijking te maken op basis van de
jaarlijkse exploitatielasten. Alternatief is dat we de investeringskosten vergelijken.
Wij kiezen voor exploitatielasten omdat we bereid zijn om - met name vanuit
duurzaamheidsoogpunt - meer te investeren wanneer dit leidt tot lagere
exploitatielasten.
De jaarlijkse huisvestingslasten zijn tussen de € 2,3 miljoen en € 2,7 miljoen
wanneer we het Stadskantoor geschikt willen maken voor een langer gebruik
(0-optie) en tussen de € 2,6 miljoen en € 3,1 miljoen bij nieuwbouw of transformatie
op een andere locatie.
Bij verplaatsing kunnen we zowel de ambities ten aanzien van de gebiedsontwikkeling
als de kwalitatieve uitgangspunten uit ons huisvestingsconcept realiseren. Dit doen
we niet wanneer we investeren in het huidige Stadskantoor. Alles overwegend stellen
we daarom voor te verkennen hoe we (een deel van) onze huisvestingsbehoefte
kunnen realiseren op de locatie van het voormalig Belastingkantoor.
De hierboven genoemde exploitatielasten zijn een eerste, globale indicatie. Hoe dan
ook blijkt uit deze vergelijking dat de huidige budgetten voor huisvesting en facilitaire
zaken tekort schieten. Ten opzichte van de huidige begroting van € 1,8 miljoen
stijgen de jaarlijkse exploitatielasten met een bedrag tussen de € 500.000,- en
€ 1,3 miljoen. Dit hebben we al gemeld in de Kadernota 2018
(RIS-nummer SBC/1848709, pagina 31) en het raadsvoorstel "Herontwikkeling
Spuiboulevard e.o. / toekomstige huisvesting" (RIS-nummer PM/1853479).
Gedurende het tweede kwartaal werken we de globale business case verder uit.
Daarbij herijken we de jaarlijkse exploitatielasten op ons functionele programma van
eisen. Ook anticiperen we op mogelijke veranderingen in ons beleid en/of in wet- en
regelgeving.
Ook relateren we de business case voor onze toekomstige huisvesting aan de andere
effecten van de gebiedsontwikkeling Spuiboulevard e.o. (waaronder ook parkeren) op
de gemeentelijke begroting. Ten slotte is de ontwikkeling van onze eigen huisvesting
juist ook ingegeven door de ambities die we hebben met dit gebied.
Bij de verdere uitwerking van de globale business case houden we ook rekening met
eenmalige afschrijvingen. Deze zijn aan de orde wanneer we het Stadskantoor
verplaatsen en de exploitatie van de gebouwen Hellingen en/of Noordendijk
beëindigen. We moeten afschrijven op boekwaardes die op het moment van
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verhuizen rusten op de gebouwen. Dit vanwege investeringen die in het verleden zijn
gedaan.
De uitwerking van de businesscase leggen we in het derde of vierde kwartaal aan u
voor. Zodra de totale investering bekend is, stellen we een demarcatie eigenaar/
huurder op en berekenen we de (interne) kostprijsdekkende huur.
Duurzaamheid

De herontwikkeling van de Spuiboulevard en de ontwikkeling van een nieuw
Stadskantoor zijn vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid. Concreet kan de
ontwikkeling met name een bijdrage leveren aan de energietransitie, duurzame
vormen van mobiliteit en de transitie naar een circulaire economie.
Voor een volledige beschrijving van de ambities ten aanzien van duurzaamheid,
verwijzen we naar het "huisvestinqsconcept gemeente Dordrecht - Stadskantoor voor
de Toekomst". Op dit moment werken we de globale ambities uit dit document verder
uit.
Communicatie en inclusief beleid

Communicatie en participatie zijn aan de orde op drie niveaus:
- Gebiedsvisie / gebouwconcept. Het participatietraject voor de gebiedsontwikkeling
vindt plaats in januari van dit jaar.
- Functionaliteiten. In het eerste kwartaal van 2018 vragen we inwoners naar hun
mening over gewenste functionaliteiten in het nieuwe Stadskantoor.
Verder is in het najaar van 2017 een eerste workshop gehouden met raadsleden
over de functionaliteiten ten behoeve van de gemeenteraad. De uitkomsten
daarvan zijn verwerkt in dit raadsvoorstel.
- Inrichting. In het eerste kwartaal van 2018 worden bijeenkomsten gehouden met
medewerkers. Daar wordt (aan de hand van een enquête die medio 2017 is
gehouden) gesproken over het type en aantal werkplekken c.q.
vergaderfaciliteiten. De input wordt vertaald in een functioneel programma van
eisen.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De eerstkomende maanden zetten we de volgende stappen in de herontwikkeling van
het gebied rondom de Spuiboulevard en de ontwikkeling van een nieuw
Stadskantoor:
Eerste kwartaal 2018
- We doorlopen het participatietraject met betrekking tot de gebiedsvisie.
- We verkennen uitgebreider in hoeverre behoefte is aan vergaderfaciliteiten voor
grotere groepen. In deze verkenning nemen we ook mee in hoeverre commerciële
exploitatie van horecavoorziening en de vergaderfaciliteiten haalbaar en gewenst
is.
- De mogelijke samenwerkingspartners besluiten over een eventuele verhuizing naar
het nieuwe Stadskantoor.
- De individuele programma's van eisen en de uitkomsten van de verkenning naar
de (behoefte aan) vergaderfaciliteiten worden gebundeld in een gezamenlijk
(ruimtelijk en functioneel) programma van eisen.
- We maken een afweging over transformatie of nieuwbouw van het voormalig
Belastingkantoor en naastgelegen Rabo-kantoor.
- We bereiden een open prijsvraag als eerste fase van het ontwerptraject voor.
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Iweedg. kwartaaL.2pi8
- We verwerken de uitkomsten van het participatietraject en de nadere onderzoeken
naar onder meer parkeren in een scenario voor de gebiedsontwikkeling.
- We starten met de open prijsvraag voor een nieuw Stadskantoor en voeren een
stadsdebat met het resultaat.
- We brengen nauwkeuriger in kaart welk ander vastgoed kan worden benut voor
het resterende deel van onze huisvestingsvraag.
- We actualiseren de business case voor onze toekomstige huisvesting.
- We maken een raadsvoorstel over het gewenste scenario voor de
gebiedsontwikkeling. Daarbij gaan we ook in op de inpassing van het
Stadskantoor.
- We laten 3 tot 5 ontwerpen verder uitwerken tot schetsontwerp inclusief
kostenraming en leggen dat met een geactualiseerde business case en
kredietaanvraag aan u voor.
Bijlagen

- ontwerp besluit.
Het college van Burgemeester en Wetljogders

M.M. van der Kraan
secretaris
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