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0. Samenvatting 
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Nieuwe ontwikkelingen zoals de Campus op de noordpunt van het UMCG met wonen, research-, 

wetenschaps-, cultuur- en sportvoorzieningen, de nieuwbouw van een basisschool van O2G2 op Blok 

9, het Studenthotel op Blok 8, de huisvesting van diverse gesubsidieerde Cultuurgezelschappen als 

het NNT, het HHH, Club G&R en de Noordelingen en de komst van het belangrijke Centraal 

Busstation UMCG leiden tot een gezamenlijke ruimtelijke en functionele inzet. Hierbij worden 

urgente en recente ruimtelijke ontwikkelingen in elkaar vervlochten, die zich versterken als 

uitbreiding en vernieuwing van de Historische Stad. Een absolute kans. Gezamenlijk vormen zij de 

nieuwe identiteit van deze plek in de stad. Het draagt bij aan de noodzakelijke dynamiek die het 

Ebbingekwartier reeds doormaakt en past naadloos in de ontwikkeling van de Creatieve Stad!  

 

Op dit moment zijn de betreffende Cultuurgezelschappen voorzien van locatie-specifieke budgetten 

welke afgestemd zijn op huisvestingsituaties variërend van anti-kraak en flexibel tot en met 

gemeentelijke monumenten welke in de basis niet ontwikkeld of gebouwd zijn als culturele 

huisvesting. Voor een stabiele en passende huisvestingsoplossing bieden deze budgetten niet de 

noodzakelijke financiële ruimte waardoor telkens nieuwe huisvestingsvraagstukken ontstaan. Op 

verzoek van de Gemeente Groningen en de culturele instellingen is nu onderzocht op welke wijze 

voorzien kan worden van een duurzame huisvestingsoplossing voor de Cultuurgezelschappen in het 

Ebbingekwartier e.o. 

 

Voor de verkenning naar productie- en werkruimten zijn de volgende modellen inhoudelijk, ruimtelijk 

en financieel onderzocht: 

1. Model 1: doelmatige ontwikkeling in aansluiting op het NNT met gebruikmaking van Villa B; 

a. Model 1A: doelmatige ontwikkeling in aansluiting op het NNT met gebruikmaking van 

Villa B excl. het programma van de Noorderlingen; 

2. Model 2: doelmatige ontwikkeling op andere nieuwbouwlocatie in het Ebbingekwartier; 

3. Model 3: robuuste ontwikkeling in aansluiting op het NNT met gebruikmaking van Villa B; 

a. Model 3A: robuuste ontwikkeling inclusief ruimte voor een extra producerende 

cultuurinstelling; 

 

Ruimtelijk en inhoudelijk gaat de voorkeur uit naar model 3A, waarbij met een zo groot mogelijk 

cultureel programma op het gebied in aansluiting op het NNT ontwikkeld gaat worden met een 

directe relatie tot de USVA als onderdeel van de nieuwe universiteitscampus, gestoeld op het 

Angelsaksische model, aan de Bloemsingel. De integratie van het gemeentelijk monument Villa B en 

de (planmatige) inpassing van historische bebouwing aan de Bloemsingel maken hier deel van uit. 

Ook kan in de toekomst uitgewerkt worden in hoeverre een deel van het programma bijvoorbeeld 

ingeschoven kan worden bij het NNT bij een heroverweging inzake functie van de huidige 

werkplaatsruimte. Hiermee kan tevens een kostenbesparing gerealiseerd worden. De 

herbestemming van de huidige werkplaats van het NNT en Villa B in de plannen is tevens 

noodzakelijk om de gewenste flankerende functies zoals een horecafunctie en verblijfshuisvesting 

voor gezelschappen, acteurs en dansers te kunnen realiseren. 
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Met een incidentele  bijdrage in de ontwikkeling van ca. € 2,3 mln (bandbreedte 10-15%) en nieuwe 

afspraken over een referentie huur in het kader van de subsidierelatie tussen instellingen en partijen 

wordt de realisatie van het gewenste model 3A mogelijk. Naast de incidentele bijdrage zal structureel 

een jaarlijks verschil van ca. € 125.000,- (bandbreedte 10-15%) overbrugd moeten worden door 

subsidiegever(s) en instellingen. De instellingen hebben daarbij in het algemeen aangegeven weinig 

tot geen ruimte te zien tot verhoging van de huisvesting budgetten binnen de huidige begroting, 

uitgaande van de daarbij gemaakte prestatieafspraken in de vigerende subsidieperiode. Samen met 

de Gemeente zal bij realisatie van de plannen voor de komende subsidieperiode (2017 e.v.) 

vastgesteld moeten worden hoe dit budget aangevuld kan worden. 

 

Financieel gezien is er bij de instellingen op dit moment dus geen ruimte om de gewenste 

voorkeursmodellen te kunnen realiseren. Zowel in de subsidierelaties met de instellingen als in de 

basisinvestering in grond en gebouw zijn echter aanknopingspunten te vinden om het 

maatschappelijk nut van culturele huisvesting als ontwikkeling op deze plek in de stad te waarderen. 

Het is voor de gemeente opportuun om de rijks gesubsidieerde instellingen volwaardig een 

duurzaam te huisvesten gezien de middelen die het rijk voor genoemde instellingen naar Groningen 

brengt (> € 3 mln per jaar, met indirecte effecten op werkgelegenheid en de huisvestingsvraag), de 

maatschappelijke waarde voor de stad en de positieve invloed op het vestigingsklimaat voor de stad 

en de directe omgeving (ontwikkeling). De uit te werken herbestemming en herontwikkeling van 

bestaand cultureel erfgoed en de integratie van de huidige locatie van het NNT maken hier een 

integraal onderdeel van uit. 

 

Dekking voor deze ontwikkeling zal daarom gezocht moeten worden in: 

- de gemeentelijke cultuurbegroting (maatschappelijke bijdrage, subsidie monument(en)) en de 

daaraan te relateren overige subsidies; 

- de grondexploitatie (maatschappelijke grondwaarde en positief effect gebiedsontwikkeling); 

- project financiering (duurzaam lage rente). 

 

De voorlopige ruimtelijke verbeelding van de modellen in hun context geven een indruk van een 

invulling van de Creatieve Stad op de voorkeurslocatie bij het NNT. 

 

 

 

 

 

 

Quote’s van de culturele instellingen: 
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Harmen van der Hoek (Club Guy&Roni): 

“De plannen voor een cultuur-boulevard op het Ciboga terrein zullen een enorme meerwaarde 

hebben voor Stad, het publiek en deelnemende organisaties. Club Guy & Roni ziet veel potentie in de 

ontwikkeling van een open plek waar het publiek ook echt geëngageerd kan worden met de culturele 

instellingen in de stad. Door het organiseren van danslessen, openbare repetities, en educatieve 

activiteiten maar ook gewoon als plek om het gezelschap te ontmoeten. Daarnaast is de nabijheid 

van onze culturele collega’s zeer inspirerend, zoals ook de inhoudelijke samenwerking met de 

overburen op de universiteitscampus en de USVA. Juist door deze combinatie kunnen cross-sectorale 

samenwerkingen ontstaan tussen de wetenschapswereld en de culturele sector. Met als bijkomend 

voordeel dat wij midden in een van onze belangrijkste doelgroepen zitten, namelijk de 

(internationale) studenten in Groningen.” 

 

Arie Wink (NNT): 

“Noordergasfabriek morgen uitvoeren, goed voor Cultuur en goed voor de Stad” 

 

David van Griethuyzen (Het Houten Huis): 

“Het Houten Huis, een nieuwe ruimte om te ontdekken. Op onze plek staan de deuren open om de 

'kleine' mens een inkijk te geven in de wereld van de verbeelding. Een lichte werkplek, waar ideeën 

zich als in een laboratorium kunnen ontwikkelen. Een omgeving waar ruimte is om te ontdekken. ” 
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1. Inleiding 
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Parrallel aan de structurele ontwikkelingen van het voormalig CiBoGa-terrein die reeds aan het 

eind van de vorige eeuw ingezet werden, zoals die van het binnenstedelijk woongebied met de 

‘schotsen’ en hun ‘parochiale’ ruimtes, ontstond de ‘tijdelijkheid’ in de vorm van tijdelijke paviljoens 

voor vernieuwende creatieve ondernemers. Met het tijdelijk evenementen-terrein op het 

Ebbingekwartier werd het gebied weer een onderdeel van de stad, die het jaren niet meer was 

geweest. Het besef kwam naar boven dat dit ‘nieuwe stuk stad’ zeer dicht bij de Binnenstad ligt en 

een onderdeel uitmaakt van de historische stad. Een gebied binnen de oude stadswallen. Het nieuwe 

stedenbouwkundig plan heeft aansluiting gezocht met de structuur van het omringend stedelijk 

weefsel.  

 

Het gebied als onderdeel van het Ebbingekwartier is de afgelopen jaren ‘gegroeid’ naar een ‘plek’ 

waar een gevarieerd ‘stuk stad’ kan worden gemaakt als uitbreiding van de Binnenstad met sport-, 

cultuur-, onderwijs- en recreatieve voorzieningen. De Creatieve Stad. Onder invloed van de ideeën 

voor de Creatieve Stad is het Paleis in het Ebbingekwartier als gebouw letterlijk als monument voor 

de creatieve industrie verbouwd en ingericht. Alweer vele jaren is het Paleis niet alleen het symbool 

maar tevens de oorsprong van het gedachtengoed om het voormalig Gasfabriek-terrein als creatieve 

stad te ontwikkelen. 

 

Het NNT staat als voormalig machinefabriek al jaren in dit gebied. Dit geldt eveneens voor het 

voormalig Farmaceutisch Laboratorium aan de Bloemsingel 1 en het Paleis als voormalig Chemisch 

Laboratorium van de RUG, de voormalige Loodsen en het Regulateurshuisje van de oude Gasfabriek, 

die nieuwe creatieve bestemmingen hebben gekregen of op korte termijn krijgen. Het Infoversum is 

reeds gebouwd en functioneert als 3D-Dome, waarin naast 3D-programma’s tevens creatieve 

bedrijven de strijd aangaan met de wetenschap op het gebied van Data-technology. University 

College Groningen maakt op het Bodenterrein plannen voor een Campus geschoeid op Angelsaksisch 

model waarbij naast wonen, en het bedrijven van wetenschap tevens sport- en cultuurvoorzieningen 

gerealiseerd worden. In 2017/2018 functioneert het gebouw aan Bloemsingel 1 als gebouw voor de 

nieuwe faculteit University College en hebben de USVA en de AKLO haar nieuwe plaatsen op de 

Campus. Tevens wordt de vestiging van een basisschool in dit thema op het Ebbingekwartier op dit 

moment nader uitgewerkt en wordt op dit moment het Student Hotel gerealiseerd. 

 

In deze context is onderzocht of de Gemeente Groningen de vestiging van een aantal culturele 

instellingen in het Ebbingekwartier duurzaam kan faciliteren. 
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2. Opdrachtformulering 
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De opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek voor huisvesting culturele instellingen is in 

september 2014 door het college gegeven. Aanleiding tot dit onderzoek is de constatering dat de 

gemeente verantwoordelijk is voor de accommodaties van de door het Rijk gesubsidieerde 

podiuminstellingen en daar een faciliterende rol in heeft.  

 

Recent zijn de huisvestingsknelpunten van de culturele instellingen geïnventariseerd en diverse 

mogelijke oplossingen aangedragen. De opdracht is door het college geïnitieerd om zo spoedig 

mogelijk zekerheid te krijgen of de veronderstelde mogelijkheden functioneel, ruimtelijk en 

financieel gerealiseerd kunnen worden. Hierbij dient als uitgangspunt te gelden dat de instellingen 

met elkaar een effectieve samenwerking willen en kunnen aangaan op het gebied van zowel 

administratie als van hun accommodaties. 

 

Vanaf november 2014 hebben de diverse cultuurinstellingen als NNT, HHH, G & R, de Noorderlingen 

en vertegenwoordigers van de USVA in samenwerking met de gemeente, het Open Lab Ebbinge en 

de RUG in workshopverband de mogelijkheden besproken en gewogen. 

 

In de afgelopen periode is tevens de voortgang van deze verkenning besproken in de Stuurgroep. 

Deze notitie geeft op de diverse onderdelen van het onderzoek inzicht in het proces en de 

inhoudelijke aspecten van functionele, ruimtelijke en financiële afwegingen die bij een goede 

huisvesting van belang zijn en sluit af met conclusies en aanbevelingen voor het voorkeursmodel als 

volgt: 

 

2.1. Aanleiding 

Op stedelijk niveau is grote behoefte aan kwalitatief goede huisvesting met een effectief gebruik 

voor (landelijke en lokaal gesubsidieerde) culturele instellingen. De gemeente is verantwoordelijk 

voor accommodaties van rijks gesubsidieerde podiuminstellingen en heeft een faciliterende rol. Naar 

aanleiding van de Motie Huisvesting van 28 november 2012 zijn de belangrijkste 

huisvestingsknelpunten van culturele instellingen in Groningen geïnventariseerd en diverse mogelijke 

oplossingen afgetast.  

 

2.2. Het Ebbingekwartier 

Het Ebbingekwartier-terrein is reeds lange tijd in ontwikkeling voor woningbouw en centrum-

stedelijke ontwikkelingen. In deze periode hebben ondernemers in het Ebbingekwartier met 

initiatiefnemers vanuit ‘het Paleis’ binnen het kader van de Creatieve Stad het ‘Open Lab Ebbinge’ 

geïnitieerd en zijn de paviljoens, de studio’s voor jongeren en  het Infoversum gebouwd. Het gebied 

is uitgegroeid tot evenementengebied en maakt weer steeds nadrukkelijker deel uit van de 

binnenstad. 

 

De Rijks Universiteit Groningen zoekt een nieuwe locatie voor de USVA, als onderdeel van de te 

realiseren Campus University College/healthy Ageing, en ziet de combinatie culturele instellingen en 
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USVA als een kans. Het faculteits-kantoor is gepland in het rijksmonument Bloemsingel 1, het 

voormalige Farmacie-gebouw. Er wordt binnenkort gestart met het Studenthotel en een onderdeel 

van de Borgmanschool binnen de thema’s kennis, cultuur en sport. Met deze ontwikkelingen heeft 

de inzet tot een stedelijk creatief cultuurgebied enorme impulsen gekregen.  

 

Het nieuwe openbare busvervoer krijgt volgend jaar haar Centraal busstation, geintegreerd met de 

hoofdingang van de Campus, aan de Bloemsingel/Oostersingel en de twee belangrijke stedelijke 

vervoerslijnen in en dwars door het Ebbingekwartier. Met een forse parkeergarage onder de grond 

wordt een optimale bereikbaarheid van het Ebbingekwartier en het UMCG gerealiseerd. 

 

Het theater NNT resideert, repeteert en realiseert al jaren hun programma’s in de Machinefabriek en 

ligt nabij het Open Lab. In samenhang met het Infoversum en het initiatief tot een Angelsaksische 

Campus biedt vestiging van meerdere culturele instellingen in het Ebbingekwartier, die op 

verschillende niveau’s willen samenwerken, kansen voor versterking van de culturele infrastructuur. 

 

2.3. Omschrijving op te starten project 

Het project beoogt een functioneel, financieel en ruimtelijke studie/onderzoek naar de haalbaarheid 

van huisvesting van culturele instellingen in en nabij het Ebbingekwartier. Hierbij geldt als 

uitgangspunt dat de instellingen een effectieve samenwerking met elkaar willen aangaan op gebied 

van accommodaties en back office taken (administratie, marketing, kaartverkoop, publieksbereik, 

talentontwikkeling, cultuureducatie). De benodigde accommodaties kunnen zowel gerealiseerd 

worden in bestaande als in nieuw te bouwen huisvesting, als onderdeel van andere functies. 

     

2.4. Participatie 

In deze studie is met name overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de culturele instellingen 

Club Guy & Roni, Het Houten Huis, het NNT, de Noordelingen, de USVA (RUG). 

 

2.5. Kaartmateriaal 

De ruimtelijke studie wordt in een 

stedenbouwkundige schets uiteen gezet. 

Bijgaand een globale afbakening van het 

zoekgebied. 
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3. Uitgangspunten 
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Na een eerste inventarisatieronde met de volgende cultuurinstellingen zijn een aantal workshops 

gehouden ten einde de wenselijke ontwikkelmodellen voor het onderzoek te bepalen: 

- Het NNT 

- Club Guy&Roni 

- Het Houten Huis 

- De Noorderlingen 

- De USVA/ RUG 

Een eerste aanzet tot een minimaal en maximaal ruimtelijk programma van eisen wordt naar 

aanleiding van deze inventarisatie gemaakt (zie bijlage 1). Hierbij een samenvatting: 

 
    Afmeting 

    minimaal maximaal 

    oppervl. oppervl. 

Club Guy&Roni 456,0 m² 1.145,0 m² 

Het Houten Huis 409,0 m² 674,0 m² 

Usva/USCC 1.239,0 m² 2.076,0 m² 

De Noorderlingen 347,0 m² 347,0 m² 

NNT   260,0 m² 500,0 m² 

 

De RUG is in de aanzet tot het onderzoek betrokken vanwege de plannen om de USVA te verhuizen 

naar het beoogde campusgebied voor de University College ontwikkeling van de RUG op het 

voormalig Bodenterrein (in het zoekgebied gelegen). Vanwege de inhoudelijke en ruimtelijke 

verwevenheid hebben zij meegewerkt aan de workshops. De financiële en organisatorische route van 

deze ontwikkeling staat echter verder buiten het kader van de opdracht en het onderzoek. De 

opgave voor de USVA is in de uitwerking van dit onderzoek daarom buiten beschouwing gebleven. 

 

In een latere fase van het onderzoek is de mogelijkheid tot de vestiging van een extra culturele 

productie instelling in het onderzoek betrokken. 

 

3.1. Inhoudelijk 

In de inventarisatieronde werd snel duidelijk dat alle partijen de focus op het Ebbingekwartier 

hebben en dat er buiten dit terrein ook in eerste aanzet binnen het zoekgebied geen ruimte of 

panden eenvoudig beschikbaar zijn. Het onderzoek richt zich daarom op het Ebbingekwartier met 

een nadruk op de omgeving NNT (blok 10a CiBoGa en Villa A+B) Alle instellingen geven aan dat de 

nabijheid van andere instellingen een zeer positief punt voor de huisvestingskeuze is. Hierbij een 

introductie en beeldvorming per culturele instelling: 

 

Het NNT: 

- Goed gehuisvest maar extra ruimte nodig (nu ruimte extern gedeeld met Club Guy&Roni). 

- Geloof in de gebiedspotentie: cultuur als aanjager van gebiedsontwikkeling. 

- Nodig: gastenverblijf, kantoor en repetitieruimte. 

- Horecafunctie kan een meerwaarde voor het gebied hebben. 
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- Behoedzaam zijn met samen in 1 gebouw. 

- Repetitiezalen in ieder geval niet delen. 

- Integratie monumentale panden is gewenst (oa. Villa B). 

 

Club Guy&Roni: 

- 2 gezelschappen met ieder 3 producties per jaar en ’s avonds danslessen. 

- Geloof in gebiedspotentie 

- Geen flexibele m2 repetitieruimte (praktisch niet uitvoerbaar) wel voorzieningen delen. 

- Eventueel gedeelde horeca/ontvangstruimte. 

- Tijdsdruk want moeten voor de zomer weg bij de huidige locatie 

- Belangrijk: een open/gezamenlijke plek voor samenkomen omgeving, bewoners en cultuur. 

 

Het Houten Huis: 

- Situatie in het gebied Ebbingekwartier goed voor Groningen 

- Huidige situatie (en werkbaar): Vaste kantoorruimte met flexibele repetitie- en opslagruimten. 

- Ideaalbeeld: alles op 1 locatie. 

 

De Noorderlingen: 

- Jeugdgroep 12-18 jaar (met de daarbij behorende drukte) 

- Ruimten in gebruik van 10:00 tot 22:00, behalve in vakanties. 

- Lesruimten moet vast zijn, rest kan eventueel flexibel. 

- Ondanks leeftijd past de groep in dit gebied en kan overige instellingen wederkerig aanvullen. 

 

USVA: 

- Geven vooral cursussen maar ook producties. 

- Gebruik vanaf 17:00, behalve in vakanties. 

- Samenwerken ja, ruimten delen nee. 

- Noorderlingen huisvesten (huur) is misschien optie. 

 

Partijen geven aan verder de volgende overwegingen bij het gebied te hebben 

- Huidige gebied Open Lab Ebbinge is bekend en geeft ‘schwung’, ook aan omliggende gebieden. 
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- Het gebied wordt een verlengde van Hortusbuurt als stedelijk gebied bij de binnenstad. 

- Verstedelijking met een zeer gemengd gebruik tbv levendigheid wordt als positief ervaren. 

- Culturele invulling past hier zeker bij. 

- Campus RUG University College bij het gebied laten aansluiten. 

- Het busstation in het gebied genereerd traffic. Een publiekstroom is positief maar het mogelijke 

ruimtebeslag in verkeersbewegingen en verhard oppervlak  worden kritisch beschouwd (nog 

nader te bepalen hoe dit ingepast moet worden) 

- Villa B integreren (monument naast NNT) is een pré; 

- Woningen Bloemsingel: straatbeeld behouden, functiewijziging is mogelijk/ wenselijk in relatie 

tot de ‘levendigheid’ van de culturele instellingen. 

- Een horecafunctie wordt door alle partijen als een meerwaarde gezien maar wordt niet gerekend 

tot de corebusiness van de instellingen en de daarbij geformuleerde huisvestingsopgave (kan een 

plus-zijn). Een horecafunctie zou ten minste kostendekkend in het gebied gerealiseerd kunnen 

worden: het past hier en het hoort hierbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse oefeningen met de gewenste volumes (maximaal en minimaal, zie bijlage 1) maakt  een 

aantal zaken duidelijk: 

- Het gecombineerde programma past niet op één plek naast het NNT (USVA heeft een groot 

ruimtebeslag en eigen ontwikkelingsdynamiek). 

- Duidelijke scheiding tussen USVA (Campus) en overige instellingen (overzijde Bloemsingel) is 

daarom. Tevens geeft de RUG aan voor de USVA in relatie tot de University College ontwikkeling 

een zelfstandig traject te zien op eigen terrein. 

- Houten Huis kan met minimale PvE ook prima uit de voeten. 

- G&R geen zaal van 20*20m nodig. 

- NNT: gastenverblijf in bestaand mits er ruimte voor is (huidige situatie is ook prima). 

- Opslag niet op deze locatie want dit is een ondergeschikte functie en geeft dure m2 op een sub-

centrum locatie (elders huren). 

- Afgesproken wordt uit te gaan van het minimale ruimtelijke programma en de opslag elders te 

realiseren. Dan past programma goed in gebied. 
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Partijen geven aan de volgende invulling van het cultureel programma in gebied te zien: 

- USVA eigen gebouw op campus terrein 

- Overige instellingen aan andere zijde Bloemsingel (dus potentiële huurders voor elkaar) 

- Open ruimte in het gebied houdt het levendig en is behoefte aan vanuit instellingen (plein, 

groene ruimte, evenementenruimte in openbaar gebied) 

 

Een samenvatting van het aangepaste minimumprogramma (omgezet naar m2 BVO) exclusief de 

benodigde opslagruimte elders is als volgt te geven: 

 
MINIMUM 
PROGRAMMA 

  

 

Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
Opslag extern 

m ² BVO Het Houten Huis   189 201 391 

m ² BVO NNT  274 0 274 

m ² BVO Club Guy&Roni  274 114 388 

m ² BVO De Noorderlingen  211 121 332 

m ² BVO Verkeersruimte  95 66 160 

m ² BVO TOTAAL  1.042 502 1.545 

 

De volgende modellen zijn naar aanleiding van de workshops vastgesteld met als vertrekpunt het 

minimale programma van eisen voor de culturele instellingen (excl. de USVA) en verder uitgebreid 

naar enkele meer robuuste varianten en de integratie van een extra producerende culturele 

instelling: 

1. Model 1: doelmatige ontwikkeling in aansluiting op het NNT met gebruikmaking van Villa B 

a. Model 1A: doelmatige ontwikkeling in aansluiting op het NNT met gebruikmaking van 

Villa B excl het programma van de Noorderlingen 

2. Model 2: doelmatige ontwikkeling op een andere nieuwbouwlocatie op het Ebbingekwartier 

(blok 7, 9, 10/10a) 

3. Model 3: robuuste ontwikkeling in aansluiting op het NNT met gebruikmaking van Villa B; 

a. Model 3A: robuuste ontwikkeling inclusief ruimte voor een extra cultuurinstelling; 

 

Het laatste model is qua locatie niet nader gespecificeerd daar er nog voldoende ruimte in het 

bestemmingsplan Ebbingekwartier aanwezig is en er mogelijkheden zijn om ook de ruimtes in het 

huidige NNT gebouw bij de ontwikkeling te betrekken. 

 

3.2. Ruimtelijk 

Het realiseren van meer stedelijke (lees culturele) functies rond het toekomstige HOV Knooppunt aan 

de Bloemsingel biedt kansen voor de ontwikkeling van Blok 10 van het Ebbingekwartier in aansluiting 

op de structuur van het omringende stedelijke weefsel. Daarbij wordt het Ebbingekwartier gezien als 

stedelijk filter. Daarmee kan de ruimtelijke en functionele relatie tussen UMCG / RUG terrein en 

Bodenterrein / Oosterhamrikkanaal zone enerzijds en het Ebbingekwartier anderzijds worden 

vormgegeven. Zo kunnen bestaande (te denken valt aan het NNT en het Infoversum) en nieuwe 

creatieve en culturele functies in een groter gebied op elkaar betrokken worden en dit kan tevens 

zorgen voor een onderscheidende identiteit van het gebied in de stad. Samenwerking met en tussen 
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de Creatieve ondernemers uit het gebied en de “grote spelers” UMCG, RUG, de culturele- en 

sportfuncties functies en de Gemeente Groningen is essentieel voor het welslagen van dit 

binnenstedelijk ontwikkelingsproject. 

 

Een geweldige kans om dit gebied opnieuw een 

eigen herkenbare identiteit te geven als onderdeel 

van de stad als geheel. 

 

In 2010 en in 2012 zijn respectievelijk de 

bestemmingsplannen en de stedenbouwkundige 

beeld-kwaliteitsplannen UMCG-Bodenterrein en 

Ebbingekwartier door de raad vastgesteld. Beide 

plannen spreken van een uitbreiding van de 

binnenstad en beschrijven de ruimtelijke-

functionele structuur en de bijbehorende 

sectorale beleidskaders als ecologie, 

duurzaamheid, groen stedenbouw, verkeer ed. 

 

 Bestemmingsplan Ebbingekwartier (2012) 

Het nieuwe bestemmingsplan Ebbingekwartier heeft als hoofduitgangspunt “Kansen voor 

ontwikkeling: 'Stad Maken”. En het toevoegen van meer stedelijke functies. Kenmerk van de 

gebieden binnen de oude stadswallen is dat zij menggebieden zijn, waar verschillende functies naast 

elkaar voorkomen. Het realiseren en toevoegen van meer stedelijke functies op het Gasfabriek 

terrein is er een enorme kans voor het gebied. Daarmee kan in functionele zin worden aangesloten 

op de kenmerkende functionele structuur van het omringende stedelijke weefsel. Er is plek voor 

functies die kenmerkend zijn voor, en horen bij een binnenstedelijk gebied. Daarnaast is er de 

aanwezigheid van het absolute centrum van de stad vlak om de hoek. Het vorenstaande betekent dat 

op deze plek een gevarieerde nieuwe stad kan worden gemaakt.  

 

Het Gasfabriek terrein kan fungeren als een stedelijk filter tussen de huidige en nieuwe 

ontwikkelingen op het UMCG-terrein en het Ebbingekwartier (het gebied rond het Boterdiep en de 

Ebbingestraat). Dit functioneert al enige tijd in de vorm van het 'Open Lab', een verzameling van 

tijdelijke paviljoens aan de zuidkant van Gasfabriek terrein, bedoeld om innovatieve bedrijfjes te 

faciliteren en daarmee in de dwarsrichting samenhang in het gebied te brengen en de creatieve 

economie in de stad te stimuleren. Zo kan de ruimtelijke en functionele relatie tussen UMCG-/RUG- 

en Bodenterrein enerzijds en het Ebbingekwartier anderzijds ook in de toekomst worden 

vormgegeven. Bestaande en nieuwe creatieve- en sportieve functies in een groter gebied kunnen op 

elkaar betrokken worden en bijdragen aan een onderscheidende identiteit van het gehele gebied in 

de stad. 
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Naast het veelvuldig in het gebied voorkomende wonen worden binnenkort een school en een 

Jongerenhotel aan de zuidkant van het Ebbingekwartier gerealiseerd. Een uitbreiding en versterking 

van de culturele functies in het gebied past naadloos in de gewenste ontwikkeling van het gebied. 

Het Bestemmingsplan UMCG / Bodenterrein (2010) 

Aan de oostkant van het stadscentrum zijn het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en 

een deel van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gevestigd. Zij vormen samen het medisch complex 

UMCG.  

 

Het complex bevat een groot aantal voorzieningen: het academisch ziekenhuis met een zorgaanbod 

en met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Deze voorzieningen zijn van bovenlokale 

betekenis en van groot belang voor Groningen. Om de unieke positie van het UMCG-/ RUG-complex 

ook in de toekomst te kunnen faciliteren, is ontwikkelingsruimte nodig (circa 100.000 m2 b.v.o.) 

reden waarom een bestemmingsplan is opgesteld. 

Op het Bodenterrein, als onderdeel van de Oosterhamrik kanaal zone, is een menging van 

verschillende functies geprojecteerd, waaronder wonen en aan het UMCG gerelateerde functies.  

Omdat ruimtelijk functionele ontwikkeling in de planning in de tijd naar de toekomst zijn verschoven 

is het gebied ingevuld met tijdelijke functies. Met de komst van de woonstudios van Nijestee en de 

realisatie van het Infoversum (Cultuur) heeft het gebied ruimtelijk functioneel een kwaliteit impuls 

gekregen die past bij de ruimtelijke betekenis van de Vrijdemalaan als ontsluitingsroute voor UMCG 

Noord 

 

De groei van het UMCG en de specifieke ligging in de binnenstad van Groningen 

brengen met zich  mee dat de bereikbaarheid van het medisch complex een punt 

van constante zorg is. Inmiddels zijn de grenzen van een goede bereikbaarheid in 

zicht, zeker in verband met de voorziene intensivering van het gebruik van het 

gebied. Door de noordzijde van het complex maximaal te ontsluiten, kunnen de 

bestaande knelpunten, zoals de Petrus Campersingel en het Damsterdiep, 

ontlast worden, zodat de bereikbaarheid voor de toekomst veiliggesteld wordt. 

Een ontsluiting voor openbaar vervoer en verkeer via het Oosterhamriktrace is in 

studie. 

  

Voor het gehele gebied is een Stedenbouwkundig Plan en een bestemmingsplan gemaakt. De inzet 

van het Stedenbouwkundig Plan en doel van het voorliggend Bestemmingsplan is te komen tot een 

integrale gebiedsontwikkeling, Daarbij wordt gestreefd naar het realiseren van een hoogwaardig 

stedelijk gebied door versterking van de karakteristiek en de identiteit van het gebied als geheel en 

door het integreren ervan in de stedelijke context. 

De inzet van het plan is concreet: 

- het accommoderen van de ruimtebehoefte van het UMCG/RUG-complex; 

- het creëren van een stedelijke rand langs het Oosterhamrikkanaal;  

- rekening houden met de bereikbaarheid van het UMCG/RUG-complex voor alle verkeer aan de 

noordzijde (ingang-noord) door het creëren van een nieuw entreegebied. 
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- aan de Bloemsingel / Oostersingel wordt met een nieuw plein het ”gezicht” van het UMCG / RUG 

terrein richting de Binnenstad gerealiseerd 

 

Het openbaar Vervoer 

De komst van het nieuwe Hoogwaardig Openbaar Vervoer Systeem in de vorm van een moderne 

dubbelgelede bus, waarbij is gekozen voor een model met een koppelingsvariant van buslijnen ter 

plaatse van de Bloemsingel, betekent dat er een buslijn dwars door het gebied, juist ten zuiden van 

de reeds bestaande parkeergarage, zal gaan lopen van Bloemsingel naar Boterdiep en terug. Dit 

heeft ruimtelijke consequenties voor het profiel van de openbare ruimte aldaar en biedt tevens 

kansen voor de functionele ontwikkeling.  

 

Op de Bloemsingel komen al deze buslijnen bij elkaar. Dat betekent dat na het Hoofdstation deze 

plek in de stad het belangrijkste overstap plek (HOV Knooppunt) in de stad wordt met 5.000 

overstappers per dag en 10.000 passanten. Daarmee wordt de Bloemsingel tussen Vrydemalaan en 

W.A. Scholtenstraat ook op de “Mental Map” van de mensen een belangrijke plek in de stad. Hier 

ontstaat een Stedelijk Knooppunt op de grens van de historische binnenstad en de latere stedelijke 

‘uitbreiding’ op de Kruising Vrydemalaan/ Bloemsingel/ W.A.Scholtenstraat. 

 

 

3.3. Financieel 

Ten behoeve van de financiële doorrekening van de gewenste modellen is uitgegaan van de volgende 

uitgangspunten: 

- Het minimale ruimtelijke programma volgens de opgave van de instellingen (zie bijlage) per 

model vertaald naar een doelmatige (model 1, 2, 3) en een meer robuuste (model 4, 5) 

ruimtelijke opzet. 

- De modellen gaan uit van sec de oprichting van nieuw vastgoed ten behoeve van de instellingen 

en laten alle andere kosten, zoals bijvoorbeeld verhuiskosten, nieuwe inventaris, 

inrichtingskosten etc, buiten beschouwing. Deze kosten zijn onderdeel van de overige 

bedrijfsvoering en exploitatie van de instellingen. 

- De benchmarkgegevens volgens de nieuwe opvattingen van de Gemeente Groningen over een 

kostprijs dekkende huur van het vastgoed:  

- Planmatig of groot onderhoud 

- Normbedrag van 20 euro per m2 b.v.o. (incl. btw). 

- Zakelijke eigenaarslasten: Voor de zakelijke eigenaarslasten (opstalverzekering, 

eigenaarsdeel WOZ, milieuheffingen voor eigenaren) wordt 6 euro per m2 b.v.o. (incl. 

btw) gerekend.  

- Leegstandsrisico: In de berekening is een opslagpercentage opgenomen van 5%. Dat 

komt neer op 3 maand in de 5 jaar.  

- Debiteurenrisico: In de berekening is een opslagpercentage opgenomen van 1,67% (1 

maand in 5 jaar).  

- Overhead: Voor organisatiekosten wordt 5 euro per m2 b.v.o. gerekend (incl BTW).  
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- Alle bedragen worden in de financiële verkenning gerekend excl. de BTW. De instellingen zijn 

BTW plichtig en de Gemeente kan ‘in de BTW verhuren’ en de BTW op de investeringen 

compenseren (BTW op de voorbelasting in mindering brengen). 

- Uitgangspunt is een gemeentelijke ontwikkeling, hoewel ontwikkeling door een derde partij op 

basis van gemeentelijke garanties (huur, financiering etc) ook mogelijk is. 

- Als discontovoet is aangehouden 4%. De huidige gemeentelijke financieringsvoet/ omslagrente is 

3,5% maar met 4% is een robuuste aanname voor de komende jaren gedaan. 

- Het vastgoed wordt afgeschreven in 40 jaar. Op de grondwaarde wordt niet afgeschreven. 

- Als uitgangspunt voor blok 10B van de grondexploitatie Ebbingekwartier is een opbrengst van 

€ 400.000,- gegeven (inclusief sloop en bouw- en woonrijpmaken). 

- Voor de verwerving van Villa B is als uitgangspunt een totale waarde van € 150.000,- gegeven. 

Voor de rapportage is hierbij een onderscheid gemaakt in een grondwaarde van € 100.000,- en 

een opstalwaarde van € 50.000,- (het opstal krijgt pas weer waarde na een intensieve 

verbouwing). 

- Er is vanuit gegaan dat de gebieden bouwrijp vanuit de grondexploitatie geleverd worden en 

naderhand woonrijp ingericht worden. Er is geen extra terreininrichting budget gerekend voor de 

realisatie van het vastgoed voor de culturele instellingen. 

- Voor de nieuwbouw en verbouw van vastgoed voor de instellingen is uitgegaan van een CASCO+ 

opleveringsniveau (vergelijkbaar met de huidige tijdelijke locaties) exclusief de inrichtingskosten 

en inventaris, uitgebreid naar een meer robuuste opzet voor de modellen 4 en 5 waarbij ook een 

basistechniekvoorziening in de investeringsopgave is meegenomen. 

 

Tevens is geconstateerd dat de huidige huisvesting budgetten gemiddeld genomen een afspiegeling 

zijn van de vigerende huisvestingssituatie (tijdelijk/ flexibel) en derhalve krap zijn in vergelijking tot 

een nieuwbouwopgave. Partijen geven wel aan ruimte te willen zoeken in de begroting en voor de 

nieuwe begrotingsperiode vanaf 2017 in de subsidieaanvragen opnieuw de post huisvestingkosten in 

overleg met de gemeente vorm te geven. Hierbij een overzicht van de huidige budgetten (excl BTW): 

 

BUDGET HUIDIG 

              
Huurbudget per jaar Budget 

kapitaallast 
Overige 
eigenaars-
lasten 

Kale Huur Service 
kosten 

Huur 
Opslag-
ruimte 

Totaal 
huisvesting-
budget* 

Het Houten Huis   €         3.696   €       12.952   €       16.648   €       11.252   €         2.100   €       30.000  

NNT  €         6.968   €         9.649   €       16.618   €         8.382   €              -     €       25.000  

Club Guy&Roni  €         1.810   €       13.212   €       15.023   €       11.477   €         3.500   €       30.000  

De Noorderlingen  €         7.480   €       11.208   €       18.689   €         9.736   €         1.575   €       30.000  

Totaal Budgetten  €       19.955   €       47.022   €       66.977   €       40.848   €         7.175   €     115.000  

* HHH heeft aangegeven dat hierin ook de montagedagen op locatie zijn inbegrepen en dat de ruimtebehoefte nu flexibel wordt ingekocht 

(slecht een deel van het jaar) 

 

Ten behoeve van de modellen is telkens een vergelijk gemaakt met de huidige huisvesting budgetten 

van de instellingen, een referentie budget en een kostprijs dekkend budget. Het referentie budget is 

gebaseerd op het principe van een maatschappelijke bijdrage om de basisvoorzieningen stads breed 



 
 

4 Mei 2015 – pag. 22 
 

op peil te houden en toekomstbestendig te maken. Dit fenomeen zien we ook terug bij het vigerende 

grondprijsbeleid van de Gemeente Groningen. In het beschouwde gebied liggen de prijzen voor 

commerciële voorzieningen ongeveer op een € 200,-/m2 bvo terwijl er voor maatschappelijke 

voorzieningen een vaste grondprijs van  € 135,- /m2 aangehouden wordt conform het Gemeentelijk 

grondbeleid. Dit is voor deze specifieke binnenstedelijke locatie een maatschappelijke aftopping van 

ca. 1/3 van de prijs.  

 

 Ook landelijk zien we dit beeld. Culturele- en maatschappelijke 

voorzieningen kennen een lager  huurniveau dan kostprijs dekkend. In 

deze berekening is als referentie uitgegaan van een kapitaallast voor 

huisvesting van € 65,- /m2 /jaar (ca. 2/3 van kostprijs dekkend). E.e.a. in 

verhouding met de door de Gemeente Groningen gehanteerde grondprijs 

voor maatschappelijke voorzieningen ten opzichte van de lokale 

commerciële grondprijs.  

 

De redeneertrant is dat cultuur als maatschappelijke voorziening een hoog ‘bovenplans’ karakter 

kent waarbij de kosten van een technisch minimum vaak verhoogd worden door de plaatselijke 

grondprijs (binnenstedelijke voorzieningen worden vaak op toplocaties gerealiseerd) en de 

plaatselijke stedenbouwkundige en architectonische eisen (de binnenstedelijke inpassing in een vaak 

historische context vraagt om extra investeringen). Een deel van de investering wordt dan 

incidenteel afgedekt als maatschappelijke bijdrage aan de culturele infrastructuur van de stad als 

geheel. De nabijheid van dit soort maatschappelijke voorzieningen verhoogd in de praktijk vaak de 

waarde van vastgoed en –ontwikkelingen in de omgeving. 

 

Wordt er toch uitgegaan van een kostprijs dekkende huur dan zal de aan de instellingen te geven 

subsidie navenant bijgesteld moeten worden (op de vastgoedportefeuille wordt dan meer 

rendement gemaakt waardoor er meer middelen voor dekking zijn). Een andere mogelijkheid is de 

huidige huisvesting budgetten te handhaven en een veel grotere maatschappelijke bijdrage in de 

investering te doen waardoor de structurele huisvestinglasten niet zullen stijgen. Een systeem 

waarbij een deel incidenteel bijgedragen wordt ten bate van het algemeen maatschappelijk nut is 

echter nog steeds een gebruikelijke praktijk in Nederland (en in Groningen). Dit is het systeem 

waarmee in dit rapport gerekend wordt en waarbij uitgegaan wordt van een referentiewaarde voor 

de kapitaallast van € 65,-/m2 /jaar.  

 
1Het culturele speelveld wordt ook beïnvloed doordat gemeenten kunst- en cultuurfuncties geclusterd 

huisvesten, vaak in nieuwe architectonische hoogstandjes, zoals Rozet in Arnhem of De Kom in 

Nieuwegein of in gerevitaliseerde industriële gebouwen, zoals Energiehuis in Dordrecht of de DRU-

fabriek in Ulft. De gemeente is dan de investeerder en eigenaar van het vastgoed. De gedachte 

                                                           
1 CULTUREEL ONDERNEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN: Vereniging van Nederlandse Gemeenten - 
Cultuur-Ondernemen: 4.3.2 Krachtenbundeling door gezamenlijke huisvesting stimuleren 
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erachter is dat deze aansprekende gebouwen positieve spin off-effecten hebben 

op de omgeving en  zorgen voor een groter bereik. De doelstellingen van 

modern kunst- en cultuurbeleid – meer bezoekers, een vitaal cultuurklimaat en 

het realiseren van economische waarde – komen zo dichterbij. De 

huurovereenkomsten van de instellingen worden door de gemeente aangepast 

aan de nieuwe huisvesting, meestal onder gelijkblijvende condities. Deze 

verschuiving lijkt een administratieve handeling, maar levert in de praktijk 

basale vragen op, zoals:  

- Vormt het nieuwe gebouw de nieuwe culturele functie of blijven de 

instellingen zich afzonderlijk profileren?  

- Wie is verantwoordelijk voor de exploitatie van het nieuwe gebouw?  

- Welke ruimte krijgen de instellingen om met het nieuwe gebouw te 

ondernemen, bijvoorbeeld met vrije verhuur en de horeca?  

- Hoe wordt de opstart van dit gezamenlijke ondernemerschap bekostigd?  

- Hoe ziet het bestuur eruit en op welke afstand blijft de gemeente? 

 

Een geclusterde huisvestingsoplossing voor wil dus niet zeggen dat er ook 

sprake is van een  gezamenlijke huisvesting. In deze verkenning wordt er qua 

investeringen vanuit gegaan dat er voor de robuuste varianten een eigen 

voordeur mogelijk is. 

  



 
 

4 Mei 2015 – pag. 24 
 

 

 

4. Modellen 
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De volgende modellen zijn onderzocht op basis van het minimale programma van eisen voor de 

culturele instellingen (excl. de USVA): 

1. Model 1: doelmatige ontwikkeling in aansluiting op het NNT met gebruikmaking van Villa B (blok 

10b Ebbingekwartier). 

a. Model 1A: doelmatige ontwikkeling in aansluiting op het NNT met gebruikmaking van 

Villa B excl het programma van de Noorderlingen. 

2. Model 2: doelmatige ontwikkeling op een andere nieuwbouwlocatie op het Ebbingekwartier 

(blok 7, 9, 10/10a). 

3. Model 3: robuuste ontwikkeling in aansluiting op het NNT met gebruikmaking van Villa B. 

a. Model 3A: robuuste ontwikkeling inclusief ruimte voor een extra cultuurinstelling. 

 

 
 

Als uitgangspunt voor de verkenning is de locatie van schots 10b in aansluiting op het NNT en Villa B 

op het Ebbingekwartier gekozen (zie bovenstaande locatieschets).  
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4.1. Model 1: ontwikkeling in aansluiting op het NNT met gebruikmaking van Villa B 

In model 1 gaan we uit van een ontwikkeling van de huisvesting voor de instellingen in aansluiting op 

de bestaande locatie van het NNT. Het naast (noordelijk) van het NNT gelegen gemeentelijk 

monument Villa B wordt geïntegreerd in de ontwikkeling waarbij op de verdieping een kostprijs 

dekkend woonprogramma voorzien wordt (short stay). Verder wordt ontwikkeld op blok 10 B binnen 

de rooilijnen van het vigerende bestemmingsplan. De woonbebouwing aan de Bloemsingel blijft 

bestaan. 

 

Voor dit model is de volgende SWOT-analyse gemaakt. 

 

Sterkten: 

- Vestiging naast NNT/ geïntegreerd met het NNT 

- Vlak bij de USVA en de University College ontwikkeling op het Bodenterrein 

- Vlak bij het Infoversum, het busstation en met veel openbare ruimte er omheen 

- Vlak bij het Regulateurshuis (monument) 

- Met gebruikmaking van het gemeentelijk monument Villa B (uitstraling) 

- Integratie van het huidige historische wooncomplex aan de Bloemsingel is mogelijk. 

- Aansluiting op de stedelijke ontwikkeling van het Ebbingekwartier (wonen en stedelijke functies) 

 

Zwakten: 

- De locatie is (tijdelijk) bebouwd en er zal ook eerst gesloopt moeten worden; 

- Een (kostbare) restauratie van een gemeentelijk monument is onderdeel van het plan; 

- De ontwikkeling van een busstation ter plaatse genereerd een hoop verkeerbewegingen en veel 

verharding 

 

Kansen: 

- De huisvesting van een aantal culturele instellingen structureel op orde maken en daarbij de aan 

de instellingen gerelateerde Rijkssubsidies (en dito werkgelegenheid) binnen Groningen te 

houden. 

- De stedelijke voorzieningen op het gebied van cultuur in Groningen structureel op niveau 

houden en daarmee het vestigingsklimaat voor bewoners aantrekkelijk houden (in het bijzonder 

voor het Ebbingekwartier). 

- Een integratie van nieuwe culturele huisvesting met bestaande culturele huisvesting (het NNT). 

De functies kunnen elkaar versterken en de kans op synergie is groot. Tevens kunnen door een 

goed ontwerp (gebouwde) voorzieningen gedeeld worden. 

- Nog meer invulling geven aan het creatieve kwartier van de stad: het Ebbingekwartier (beleid); 

- De herbestemming van een gemeentelijk monument (Villa B). 
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Bedreigingen: 

- Het verdwijnen van de functies van het Open Lab Ebbinge qua het gebruik van de openbare 

ruimte (ruimte voor evenementen en ander publiek gebruik wordt als sterk punt in de omgeving 

gezien). Deze ruimte zou verder in het gebied gevonden en vormgegeven kunnen worden. 

- De komst van het busstation kan sterke gevolgen hebben voor de ‘verstening’ van de omgeving 

en een hoop harde verkeersbewegingen. Een zorgvuldig ontwerp is gewenst. 

- De aanwezigheid van bestaande (tijdelijke) bebouwing en de integratie van een gemeentelijk 

monument kunnen een complicerende, tijdrovende en kostenverhogende factor in het proces 

worden. Dit hangt af van de Gemeentelijke slagvaardigheid bij het ‘vrijmaken’ van de locatie en 

de coöperatie op het gebied van de monumenten. 

 

Voor dit model is de volgende financiële verkenning opgezet (zie berekeningen bijlage 2): 

 

Model 1: Bestaande Villa+Nieuwbouw doelmatig 

(excl BTW) 

  1.545 m2 bvo   

Minimaal programma uitgevoerd in CASCO+ opzet. Integratie van villa B in de 
plannen.Opslagfunctie merendeels buiten de panden.  Geen ruimte voor extra instelling.  

Totale investering  €          2.857.950   €                 1.850   /m2 bvo  

Niet-cultuur deel  €             219.547      

Noodzakelijke bijdrage bij 
referentiehuur 

 €             943.168   €                    611   /m2 bvo  

VERGELIJK 
HUISVESTINGS-
BUDGETTEN ALL-IN 

Huidig Referentie 
budget 

Verschil 

Het Houten Huis   €               30.000   €               49.524   €               19.524  

NNT  €               25.000   €               35.330   €               10.330  

Club Guy&Roni  €               30.000   €               51.875   €               21.875  

De Noorderlingen  €               30.000   €               42.612   €               12.612  

Extra instelling  €                       -     €                       -     €                       -    

Totaal Budgetten  €             115.000   €             179.341   €               64.341  

 

 

Het huidige huisvestingsbudget van de 

instellingen is ontoereikend. Met een 

referentie budget is een maatschappelijke 

bijdrage van van ca. € 0,95 mln 

(nauwkeurigheid 10-15%) noodzakelijk. 

Daarnaast is een structurele (jaarlijkse) 

lastenoverbrugging van ca. € 65.000,- 

noodzakelijk. 

Voor de modellen 1 is door AAS een 

verkennende stedenbouwkundige 

volumestudie gemaakt (zie bijlage 3). 
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4.2. Model 1A: doelmatige ontwikkeling met gebruikmaking van Villa B excl. het programma 

van de Noorderlingen 

Dit model wijkt in beperkte mate af van het eerste model. Het programma van de Noorderlingen, die 

wellicht in het USVA kunnen huren, is hierbij buiten beschouwing gelaten. Door het programma te 

verkleinen maar de integratie van het gemeentelijk monument (Villa B) vast te houden zal het 

onrendabele deel van de investering weliswaar in absolute zin afnemen maar in de relatieve zin zal 

de verbouwing van dit monument zwaarder op de resterende m2 drukken. 

 

Voor dit model is de volgende SWOT-analyse gemaakt.  

 

Sterkten: 

- Vestiging naast NNT/ geïntegreerd met het NNT 

- Vlak bij de USVA en de University College ontwikkeling op het Bodenterrein 

- Vlak bij het Infoversum, het busstation en met veel openbare ruimte er omheen 

- Vlak bij het Regulteurshuis (monument) 

- Met gebruikmaking van het gemeentelijk monument Villa B (uitstraling) 

- Integratie van het huidige historische wooncomplex aan de Bloemsingel 

- Aansluiting op de stedelijke ontwikkeling van het Ebbingkwartier (wonen en stedelijke functies) 

 

Zwakten: 

- De locatie is (tijdelijk) bebouwd en er zal gesloopt moeten worden; 

- Een kostbare restauratie van een gemeentelijk monument is onderdeel van het plan; 

- De ontwikkeling van een busstation ter plaatse genereerd een hoop verkeerbewegingen en veel 

verharding 

- Minder programma en minder kostendragers (zonder de Noorderlingen); 

 

Kansen: 

- De huisvesting van een aantal culturele instellingen structureel op orde maken en daarbij de aan 

de instellingen geralateerde Rijkssubsidies (en dito werkgelegenheid) binnen Groningen te 

houden. 

- De stedelijke voorzieningen op het gebied van cultuur in Groningen structureel op niveau 

houden en daarmee het vestigingsklimaat voor bewoners aantrekkelijk houden in het bijzonder 

voor het Ebbingekwartier; 

- Een integratie van nieuwe culturele huisvesting met bestaande culturele huisvesting (het NNT). 

De functies kunnen elkaar versterken en de kans op synergie is groot. Tevens kunnen door een 

goed ontwerp (gebouwde) voorzieningen gedeeld worden; 

- Nog meer invulling geven aan het creatieve kwartier van de stad: het Ebbingekwartier (beleid); 

- De herbestemming van een gemeentelijk monument (Villa B). 
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Bedreigingen: 

- Door het verkleinde programma 

ontstaat er minder financieel draagvlak 

voor de restauratie van het 

gemeentelijk monument; 

- Een kleiner programma zet de locatie 

al snel ‘op slot’ waar het toekomstige 

flexibiliteit (uitbreiding/ 

samenvoeging) betreft.  

- De komst van het busstation ‘om de 

hoek’ kan sterke gevolgen hebben 

voor de ‘verstening’ van de omgeving en harde verkeersbewegingen. Een zorgvuldig ontwerp is 

gewenst. 

- De aanwezigheid van bestaande (tijdelijke) bebouwing en de integratie van een gemeentelijk 

monument kunnen een complicerende, tijdrovende en kostenverhogende factor in het proces 

worden. Hangt af van de Gemeentelijke slagvaardigheid bij het ‘vrijmaken’ van de locatie en de 

coöperatie op het gebied van de monumenten 

- Het verdwijnen van de functies van het Open Lab Ebbinge qua het gebruik van de openbare 

ruimte (ruimte voor evenementen en ander publiek gebruik wordt als sterk punt in de omgeving 

gezien). Deze ruimte zou verder in het gebied gevonden en vormgegeven kunnen worden; 

 

Voor dit model is de volgende financiële verkenning opgezet (zie berekeningen bijlage 2): 

 

Model 1A: Bestaand+Nieuw excl. Noorderlingen doelmatig 

(excl BTW) 

  1.173 m2 bvo   

Minimaal programma uitgevoerd in CASCO+ opzet. Integratie van villa B in de plannen. 
Programma de Noorderlingen buiten beschouwing. Geen ruimte voor extra instelling. 
Opslagfunctie merendeels buiten de panden. 

Totale investering  €          2.249.035   €                 1.917   /m2 bvo  

Niet-cultuur deel  €             219.547      

Noodzakelijke bijdrage bij 
referentiehuur 

 €             738.326   €                    629   /m2 bvo  

VERGELIJK 
HUISVESTINGS-
BUDGETTEN ALL-IN 

Huidig Referentie 
budget 

Verschil 

Het Houten Huis   €               30.000   €               49.524   €               19.524  

NNT  €               25.000   €               35.330   €               10.330  

Club Guy&Roni  €               30.000   €               51.875   €               21.875  

De Noorderlingen  €                       -     €                       -     €                       -    

Extra instelling  €                       -     €                       -     €                       -    

Totaal Budgetten  €               85.000   €             136.729   €               51.729  

 

Het plan is bij een referentie huurwaarde sluitend te maken met een maatschappelijke bijdrage van 

€ 0,75 mln (nauwkeurigheid 10-15%) en een structurele lastenoverbrugging van ca. €  50.000,- per 

jaar. 
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4.3. Model 2: doelmatige ontwikkeling op een nieuwbouwlocatie in het Ebbingekwartier 

In dit model wordt een ontwikkeling elders op het Ebbingekwartier voorzien. Hierbij worden de 

principes van aansluiting bij het NNT, de integratie van het gemeentelijk monument Villa B en de 

inpassing van de historische bebouwing aan de Bloemsingel losgelaten en is het investeringsniveau 

gebaseerd op nieuwbouw. 

 

Voor dit model is de hierop volgende SWOT-analyse gemaakt. 

 

Sterkten: 

- Aansluiting op de stedelijke ontwikkeling van het Ebbingekwartier (wonen en stedelijke functies). 

 

Zwakten: 

- Niet in aansluiting op de huidige culturele hotspot van het NNT, nabijheid USVA ook niet 

gezekerd. 

- Geen integratie van het gemeentelijk monument Villa B en de inpassing van de historische 

bebouwing aan de Bloemsingel. 

 

Kansen: 

- De huisvesting van een aantal culturele instellingen structureel op orde maken en daarbij de aan 

de instellingen gerelateerde Rijkssubsidies (en dito werkgelegenheid) binnen Groningen te 

houden en daarmee  

- Het vestigingsklimaat voor bewoners aantrekkelijk te maken, in het bijzonder voor het 

Ebbingekwartier. 

- Mogelijk meer ontwerpvrijheid. 

 

Bedreigingen: 

- De samenhang in culturele voorzieningen in het gebied 

wordt ondermijnd doordat de koppeling met het NNT 

wordt losgelaten. 

- De herbestemming van het monument Villa B en het 

stedelijk erfgoed van de woningen aan de Bloemsingel 

krijgt een andere ontwikkelingscontext  

 

Voor dit model is de volgende financiële verkenning opgezet 

(zie berekeningen bijlage 2): 

 

Het plan is bij een referentie huurwaarde sluitend te maken 

met een maatschappelijke bijdrage van ca. € 0,95 mln 

(nauwkeurigheid 10-15%). Daarnaast is een structurele 

(jaarlijkse) lastenoverbrugging van ca. € 65.000,- noodzakelijk. 

  



 
 

4 Mei 2015 – pag. 31 
 

 

Model 2: Nieuwbouw Ebbingekwartier doelmatig 

(excl BTW) 

  1.545 m2 bvo   

Minimaal programma uitgevoerd in CASCO+ opzet. Volledig nieuwbouwprogramma elders 
in het Ebbingekwartier. Geen ruimte voor extra instelling. Opslagfunctie merendeels buiten 
de panden. 

Totale investering  €          2.650.903   €                 1.716   /m2 bvo  

Niet-cultuur deel       

Noodzakelijke bijdrage bij 
referentiehuur 

 €             955.668   €                    619   /m2 bvo  

VERGELIJK 
HUISVESTINGS-
BUDGETTEN ALL-IN 

Huidig Referentie 
budget 

Verschil 

Het Houten Huis   €               30.000   €               49.524   €               19.524  

NNT  €               25.000   €               35.330   €               10.330  

Club Guy&Roni  €               30.000   €               51.875   €               21.875  

De Noorderlingen  €               30.000   €               42.612   €               12.612  

Extra instelling  €                       -     €                       -     €                       -    

Totaal Budgetten  €             115.000   €             179.341   €               64.341  

 

 

4.4. Model 3: robuuste ontwikkeling naast het NNT met inzet van Villa B 

Het minimummodel is voor dit model aangevuld met extra m2 voor opslag zoals aangegeven door de 

instellingen en er is uitgegaan van een extra budget van 50 euro/m2 in het bouwbudget voor extra 

basistechniek (grid etc). Verder is het investeringsniveau voor alle verschillende ruimten zoveel 

mogelijk gelijk getrokken. De zalen zijn ook allemaal iets groter en naar rato voorzien van meer 

bijbehorende ruimten. Ook is het in dit model mogelijk dat iedere instelling een eigen voordeur 

heeft. 

 

Sterkten: 

- Vestiging naast NNT/ geïntegreerd met het NNT 

- Vlak bij de USVA en de University College 

ontwikkeling op het Bodenterrein 

- Vlak bij het Infoversum, het busstation en met veel 

openbare ruimte er omheen 

- Vlak bij het Regulateurshuis (monument) 

- Met gebruikmaking van het gemeentelijk 

monument Villa B (uitstraling) 

- Integratie van het huidige historische 

wooncomplex aan de Bloemsingel is mogelijk. 

- Aansluiting op de stedelijke ontwikkeling van het 

Ebbingekwartier (wonen en stedelijke functies) 
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Zwakten: 

- De ontwikkeling van een busstation ter plaatse genereerd een hoop verkeerbewegingen en veel 

verharding 

- De locatie is (tijdelijk) bebouwd en er zal ook eerst gesloopt moeten worden; 

- Een (kostbare) restauratie van een gemeentelijk monument is onderdeel van het plan; 

 

Kansen: 

- De huisvesting van een aantal culturele instellingen structureel op orde maken en daarbij de aan 

de instellingen gerelateerde Rijkssubsidies (en dito werkgelegenheid) binnen Groningen te 

houden. 

- De stedelijke voorzieningen op het gebied van cultuur in Groningen structureel op niveau 

houden en daarmee het vestigingsklimaat voor bewoners aantrekkelijk houden in het bijzonder 

voor het Ebbingekwartier; 

- Een integratie van nieuwe culturele huisvesting met bestaande culturele huisvesting (het NNT). 

De functies kunnen elkaar versterken en de kans op synergie is groot. Tevens kunnen door een 

goed ontwerp (gebouwde) voorzieningen gedeeld worden. 

- Nog meer invulling geven aan het creatieve kwartier van de stad: het Ebbingekwartier (beleid); 

- De herbestemming van een gemeentelijk monument (Villa B). 

- Meer flexibiliteit en meer kwaliteit in huisvesting. 

 

Bedreigingen: 

- Het verdwijnen van de functies van het 

Open Lab Ebbinge qua het gebruik van 

de openbare ruimte (ruimte voor 

evenementen en ander publiek gebruik 

wordt als sterk punt in de omgeving 

gezien). Deze ruimte zou verder in het 

gebied gevonden en vormgegeven 

kunnen worden; 

- De komst van het busstation kan sterke 

gevolgen hebben voor de ‘verstening’ 

van de omgeving en een hoop harde 

verkeersbewegingen. Een zorgvuldig 

ontwerp is gewenst. 

- De investeringen nemen in absolute zin 

toe. 

 

Het plan is bij een referentie huurwaarde sluitend te maken met een bijdrage in de onrendabele top 

van € 1,8 mln (nauwkeurigheid 10-15%) en een bijdrage in de structurele lasten van ca. € 65.000,- per 

jaar. Samenvatting: 
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Model 3: Robuust 

(excl BTW) 

  1.939 m2 bvo   

Robuust programma uitgevoerd in CASCO+ opzet uitgebreid met basis techniek grid en 
meer afwerking. Integratie van villa B in de plannen. Ruimere opzet met meer opslag en 
mogelijkheid eigen voordeur. Geen ruimte voor extra instelling.  

Totale investering  €          4.095.062   €                 2.112   /m2 bvo  

Niet-cultuur deel  €             285.112      

Noodzakelijke bijdrage bij 
referentiehuur 

 €          1.815.005   €                    936   /m2 bvo  

VERGELIJK 
HUISVESTINGS-
BUDGETTEN ALL-IN 

Huidig Referentie 
budget 

Verschil 

Het Houten Huis   €               30.000   €               58.328   €               28.328  

NNT  €               25.000   €               46.201   €               21.201  

Club Guy&Roni  €               30.000   €               60.679   €               30.679  

De Noorderlingen  €               30.000   €               42.612   €               12.612  

Extra instelling  €                       -     €                       -     €                       -    

Totaal Budgetten  €             115.000   €             207.820   €               92.820  

 

 

4.5. Model 3A: robuuste ontwikkeling inclusief ruimte voor een extra cultuurinstelling 

Het maximum model is met het meenemen van de voorgaande uitgangspunten van model 3 vergroot 

met één extra grote zaal en dito bijbehorende ruimten. Uitgangspunt is tevens een situering op een 

willekeurige locatie in het Ebbingekwartier (mogelijk ook in aansluiting op het NNT). 

 

Sterkten: 

- Vlak bij de USVA en de University College ontwikkeling op het Bodenterrein. 

- Vlak bij het Infoversum, het busstation en met veel openbare ruimte er omheen. 

- Aansluiting op de stedelijke ontwikkeling van het Ebbingkwartier (wonen en stedelijke functies.) 

 

Zwakten: 

- De ontwikkeling van een busstation ter plaatse genereerd een hoop verkeerbewegingen en veel 

verharding. 

 

Kansen: 

- De huisvesting van een aantal culturele 

instellingen structureel op orde maken 

en daarbij de aan de instellingen 

gerelateerde Rijkssubsidies. 

- De stedelijke voorzieningen op het 

gebied van cultuur in Groningen 

structureel op niveau houden en 

daarmee het vestigingsklimaat voor 

bewoners aantrekkelijk houden in het 

bijzonder voor het Ebbingekwartier. 
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- Een integratie van nieuwe culturele huisvesting met bestaande culturele huisvesting (het NNT). 

De functies kunnen elkaar versterken en de kans op synergie is groot. Tevens kunnen door een 

goed ontwerp (gebouwde) voorzieningen gedeeld worden. 

- Nog meer invulling geven aan het creatieve kwartier van de stad: het Ebbingekwartier (beleid); 

- De herbestemming van een gemeentelijk monument (Villa B). 

- Nog meer flexibiliteit en synergiemogelijkheden. 

 

Bedreigingen: 

- Het verdwijnen van de functies van het Open Lab Ebbinge qua het gebruik van de openbare 

ruimte (ruimte voor evenementen en ander publiek gebruik wordt als sterk punt in de omgeving 

gezien). Deze ruimte zou verdser in het gebied gevonden en vormgegeven kunnen worden; 

- De komst van het busstation kan sterke gevolgen hebben voor de ‘verstening’ van de omgeving 

en een hoop harde verkeersbewegingen. Een zorgvuldig ontwerp is gewenst. 

- Huisvesting wordt met een extra onrendabel deel mogelijk te duur. 

 

Het plan is bij een genormaliseerde huurwaarde sluitend te maken met een bijdrage in de 

onrendabele top van ca. € 2,25 mln (nauwkeurigheid 10-15%). Verder is een bijdrage in de 

structurele lasten van ca. € 125.000,- per jaar noodzakelijk om het verschil tussen de huidige 

budgetten en de referentie budgetten te overbruggen. Samenvatting: 

 

Model 3A: Robuust incl extra 

(excl BTW) 

  2.428 m2 bvo   

Robuust programma uitgevoerd in CASCO+ opzet uitgebreid met basis techniek grid en 
meer afwerking. Nieuwbouwlocatie. Ruimere opzet met meer opslag en mogelijkheid 
eigen voordeur. Rekening gehouden met extra culturele instelling. Rekening gehouden 
met integratie in Villa B en NNT. 

Totale investering  €          4.740.227   €                 1.952   /m2 bvo  

Niet-cultuur deel  €                       -        

Noodzakelijke bijdrage bij 
referentiehuur 

 €          2.220.789   €                    915   /m2 bvo  

VERGELIJK 
HUISVESTINGS-
BUDGETTEN ALL-IN 

Huidig Referentie 
budget 

Verschil 

Het Houten Huis   €               30.000   €               58.328   €               28.328  

NNT  €               25.000   €               46.201   €               21.201  

Club Guy&Roni  €               30.000   €               60.679   €               30.679  

De Noorderlingen  €               30.000   €               42.612   €               12.612  

Extra instelling  €               28.903   €               55.227   €               26.324  

Totaal Budgetten  €             143.903   €             263.047   €             119.143  
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5. Conclusies en aanbevelingen 
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5.1. Conclusies 

Ruimtelijk en inhoudelijk gaat de voorkeur uit naar model 5 waarbij met een zo groot mogelijk 

cultureel programma het gebied in aansluiting op het NNT ontwikkeld gaat worden en de USVA hier 

recht tegenover aan de Bloemsingel.  Een laatste inventarisatieronde levert de volgende 

waarderingsmatrix op. 

 

Modellen 

Waardering Model 1: 
Bestaande Villa+ 
Nieuwbouw 
doelmatig 

Model 1A: 
Bestaand+ 
Nieuw excl. 
Noorderlingen 
doelmatig 

Model 2: 
Nieuwbouw 
Ebbingekwartier 
doelmatig 

Model 3: 
Robuust 

Model 3A: 
Robuust incl. 
extra instelling 

Inhoudelijk           

Gemeente +/- - +/- + + 

Cultuurinstellingen + - +/- + + 

Gebiedsontwikkeling           

Gemeente +/- - - + ++ 

Cultuurinstellingen +/- - +/- + + 

Financieel           

Gemeente +/- - +/- + + 

Cultuurinstellingen +/- +/- +/- - - - - 

Resultaat + - - - - - - - +++ ++++ 

 

 

Hieruit blijkt dat er een voorkeur is voor model 3A: een robuuste programma en investeringsniveau 

met de toevoeging van ruimte voor een extra culturele instelling. Ook blijkt dat de instellingen niet 

de mogelijkheid zien om financieel invulling te geven aan dit voorkeursmodel. In de voorliggende 

subsidieperiode met ingang van 2017 zal daarom tussen de instellingen en de subsidiegevers 

onderzocht moeten worden hoe de huisvesting budgetten op het gewenste referentieniveau voor 

deze locatie gebracht kunnen worden. 

 

Met een incidentele bijdrage van ca. € 2,3 mln (bandbreedte 10-15%) en afspraken over een 

referentie huur in het kader van de subsidierelatie tussen instellingen en partijen wordt realisatie 

mogelijk. Uitgaande van een referentie huur met een kapitaallastcomponent van € 65,-/m2 vvo per 

jaar wordt een verhoging van de huisvesting budgetten per instelling gevraagd. Deze verhoging is 

niet afdwingbaar en vereist overleg. Deze verhoging heeft ook een duidelijke relatie met de subsidies 

aan de instellingen. Naast een incidentele afdekking zal er dan structureel een jaarlijks verschil van 

ca. €  125k  overbrugd moeten worden door subsidiegever(s) en instellingen. 
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Dekking zal gezocht moeten worden in: 

- de gemeentelijke cultuurbegroting (maatschappelijke bijdrage, subsidieregelingen en 

financiering monumenten): de inbrengwaarde van het monument villa B is ca. € 150k en 

verbouwwaarde is > € 470k; 

- de grondexploitatie (maatschappelijke grondwaarde): de totale grondwaarde is > € 400k en het 

maatschappelijke kostenaandeel is nog onbepaald; 

- project financiering (verlagen van de rente): het is mogelijk specifiek voor projecten welke voor 

de stad van groot belang zijn een bijpassende financiering te organiseren. 

 

Het advies is om gezien de multiplier op de Rijksbijdrage (> € 3,0 mln per jaar), de structurele 

huisvestingsoplossing en de bijdrage aan de stedelijke ontwikkeling voor model 3A te kiezen 

vanwege de grote mate van integratie, inpasbaarheid en flexibiliteit.  

 

 

5.2. Verdere verkenning voorkeursmodel (robuust met extra instelling) 

 

5.2.1.  Inhoudelijk 

Bij de verkenning van het voorkeursmodel is aan de orde gekomen dat een ontvangstruimte in 

combinatie met flexwerkplekken in een hybride model zowel invulling zou kunnen geven aan de 

aanvullende behoefte aan horeca als invulling aan werkplekken/ kantoorruimte. Hiervoor zijn de 

integratie van het NNT en Villa B noodzakelijk.  

 

Tevens komt naar voren dat de relatie binnenruimte-buitenruimte wezenlijk van invloed kan zijn op 

het ruimtegebruik (en dus op de kosten). Een eigen voordeur is hierbij opportuun. 

 

 

5.2.2.  Ruimtelijk 

Door AAS Architecten is een ruimtelijke verkenning gemaakt van het 

programma van eisen. In tekeningen en impressies in bijlage 4 is een 

verbeelding opgezet van hoe het voorkeursmodel ruimtelijk 

uitgewerkt zou kunnen worden binnen de beschikbare 

nieuwbouwkavel 10b op het Ebbingekwartier. Uit de ruimtelijke 

uitwerking binnen de nieuwe bestemmingsplangrenzen blijkt dat 

inpassing puur op de beschikbare nieuwbouwkavel (schots 10b 

Ebbingekwartier) krap wordt. Ook de grote zalen op de verdieping 

worden door de instellingen niet als positief gezien.  

 

Een integratie van Villa B en het inschuiven van programma binnen 

de huidige bebouwing van het NNT worden als noodzakelijk gezien 

om de ruimtelijke knelpunten op te lossen. Het NNT heeft 

aangegeven dat hier mogelijkheden toe zijn. Ook is het aan te 
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bevelen de huidige monumentale woningen aan de Bloemsingel in de uit te werken plannen te 

integreren. De integratie van de huidige werkplaats van het NNT en Villa B in de plannen geeft tevens 

meer ruimte aan de gewenste flankerende functies zoals een horecafunctie en verblijfshuisvesting 

voor gezelschappen, acteurs en dansers. 

 

5.2.3. Financieel 

De integratie van het gemeentelijk monument Villa B en de (planmatige) inpassing van historische 

bebouwing aan de Bloemsingel maken ruimtelijk duidelijk ook deel van uit van het voorkeursmodel. 

Ook binnen het huidige NNT bestaan mogelijkheden om in te schuiven en verder te optimaliseren. 

Een voorlopige investeringsverkenning hiernaar geeft de volgende resultaten (zie bijlage 5): 

 

Model: Robuust incl integratie NNT 

(excl BTW) 

  2.428 m2 bvo   

Robuust programma uitgevoerd in CASCO+ opzet uitgebreid met basis techniek grid en 
meer afwerking. Nieuwbouwlocatie. Ruimere opzet met meer opslag en mogelijkheid 
eigen voordeur. Rekening gehouden met extra culturele instelling. Rekening gehouden 
met integratie in Villa B en NNT. 

Totale investering  €          4.624.312   €                       -     /m2 bvo  

Niet-cultuur deel  €             174.597      

Noodzakelijke bijdrage bij 
referentiehuur 

 €         -1.930.277   €                       -     /m2 bvo  

VERGELIJK 
HUISVESTINGS-
BUDGETTEN ALL-IN 

Huidig Referentie 
budget 

Verschil 

Het Houten Huis   €               30.000   €               58.328   €               28.328  

NNT  €               25.000   €               46.201   €               21.201  

Club Guy&Roni  €               30.000   €               60.679   €               30.679  

De Noorderlingen  €               30.000   €               42.612   €               12.612  

Extra instelling  €               28.903   €               55.227   €               26.324  

Totaal Budgetten  €             143.903   €             263.047   €             119.143  

 

Uit deze voorlopige verkenning blijkt ook dat er naast praktische- mogelijk ook investeringsvoordelen 

te behalen zijn bij de genoemde integratie van de gemeentelijke monumenten en de 

herstructurering van de beschikbare ruimte binnen het NNT. In de uitwerking ligt hier een kans om 

stedenbouwkundig, functioneel en architectonisch zo op elkaar af te stemmen dat de gewenste 

ontwikkeling binnen het beoogde budget met nog meer kwaliteit gerealiseerd kan worden. Ook de 

gewenste horecafuncties en de verblijfshuisvesting zijn dan ruim inpasbaar. 

 

5.3. Vervolgstappen 

Gezien de naderende nieuwe periode voor de subsidies voor culturele instellingen (>2017) ligt het 

voor de hand het voorkeursmodel in de opmaat daar naartoe zeker te stellen. Hiervoor is ten minste 

noodzakelijk: 

1. Het beschikbaar maken van de benodigde incidentele en structurele middelen (B&W, Raad) 

2. De opdrachtformulering: ambitieniveau (nog een schepje er bovenop?), basis programma van 

eisen, investeringsniveau, subsidierelaties. 

3. Het beschikbaar stellen van een uitwerkingsbudget 2015-2017. 
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4. Het inrichten van een projectteam (projectleiding, inhoudelijk, architectuur, techniek en 

financiën) met vertegenwoordiging van de culturele instellingen, de gemeente en externe 

adviseurs, dat het plan gaat uitwerken (2015). 

5. Het realiseren van nieuwe huisvestingsafspraken met de culturele instellingen op basis van het 

uitgewerkte plan (inhoudelijk, organisatorisch, juridisch). 

 

Op basis hiervan kunnen de instellingen hun plannen voor de nieuwe cultuurperiode (> 2017) 

afronden en kan het project gerealiseerd worden. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Globaal Programma van Eisen 
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VERKENNENDE RUIMTESTAAT CULTURELE HUISVESTING 
EBBINGEKWARTIER 
Alles exclusief verkeers- en installatieruimtes, excl. Buitenruimte/ 
parkeren 
aangepast dd. 24-04-2015 

 

 
PVE excl externe opslag  minimaal 

     aantal lengte breedte hoogte oppervl. 

Het Houten Huis   Optie 
1 

            409,0 m² 

  Zaal  1 st 10,0 m¹ 18,0 m¹ 6,0 m¹ 180,0 m² 

  Werkplaats  1 st 4,0 m¹ 5,0 m¹ 3,0 m¹ 20,0 m² 

  Opslag  1 st 6,0 m¹ 10,0 m¹ 5,0 m¹ 60,0 m² 

  Ontvangstruimte  1 st 5,0 m¹ 5,0 m¹ 3,0 m¹ 25,0 m² 

  Verkeersruimte ntb              

  Kantoorruimte  1 st 10,0 m¹ 10,0 m¹ 3,0 m¹ 100,0 m² 

  Keuken  1 st 3,0 m¹ 4,0 m¹ 3,0 m¹ 12,0 m² 

  Toiletgroep  2 st 1,5 m¹ 2,0 m¹ 3,0 m¹ 6,0 m² 

  Douchegroep  1 st 2,0 m¹ 2,5 m¹ 3,0 m¹ 5,0 m² 

  Werkkast   1 st 1,0 m¹ 1,0 m¹ 3,0 m¹ 1,0 m² 

NNT                     260,0 m² 

  Zaal  1 st 14,0 m¹ 14,0 m¹ 6,0 m¹ 196,0 m² 

  Repetitieruimte  1 st 8,0 m¹ 8,0 m¹ 5,0 m¹ 64,0 m² 

  Verkeersruimte ntb              

  Opslag              

  Toiletgroep              

  Douchegroep                       

Club Guy&Roni   Min             456,0 m² 

  Zaal 1  1 st 14,0 m¹ 14,0 m¹ 6,0 m¹ 196,0 m² 

  Studio  1 st 8,0 m¹ 8,0 m¹ 5,0 m¹ 64,0 m² 

  Opslag versie 1  1 st 10,0 m¹ 10,0 m¹ 3,0 m¹ 100,0 m² 

  Opslag versie 2 kostuum              

  Opslag versie 2 decor              

  Ontvangstruimte  1 st 5,0 m¹ 5,0 m¹ 3,0 m¹ 25,0 m² 

  Verkeersruimte ntb              

  Kantoor  3 st 4,0 m¹ 4,0 m¹ 3,0 m¹ 48,0 m² 

  Keuken  1 st 3,0 m¹ 4,0 m¹ 3,0 m¹ 12,0 m² 

  Toiletgroep  2 st 1,5 m¹ 2,0 m¹ 3,0 m¹ 6,0 m² 

  Douchegroep   1 st 2,0 m¹ 2,5 m¹ 3,0 m¹ 5,0 m² 

De Noorderlingen   Optie             347,0 m² 

  Lesruimte 1  1 st 10,0 m¹ 12,0 m¹ 5,0 m¹ 120,0 m² 

  Lesruimte 2  1 st 8,0 m¹ 10,0 m¹ 5,0 m¹ 80,0 m² 

  Opslag  1 st 5,0 m¹ 9,0 m¹ 3,0 m¹ 45,0 m² 

  Ontvangstruimte  1 st 7,0 m¹ 7,0 m¹ 3,0 m¹ 49,0 m² 

  Verkeersruimte ntb              

  Kantoor  1 st 5,0 m¹ 9,0 m¹ 3,0 m¹ 45,0 m² 

  Toiletgroep  1 st 1,5 m¹ 2,0 m¹ 3,0 m¹ 3,0 m² 

  Douchegroep   1 st 2,0 m¹ 2,5 m¹ 3,0 m¹ 5,0 m² 

     vvo             1.472 m² 
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PVE excl externe opslag  maximaal 

     aantal lengte breedte hoogte oppervl. 

Het Houten Huis   Optie 2               674,0 m² 

  Zaal  1  30,0 m¹ 15,0 m¹ 6,0 m¹ 450,0 m² 

  Werkplaats              

  Opslag  1  7,5 m¹ 10,0 m¹ 5,0 m¹ 75,0 m² 

  Ontvangstruimte  1  5,0 m¹ 5,0 m¹ 2,7 m¹ 25,0 m² 

  Verkeersruimte ntb              

  Kantoorruimte  1  10,0 m¹ 10,0 m¹ 3,0 m¹ 100,0 m² 

  Keuken  1  3,0 m¹ 4,0 m¹ 3,0 m¹ 12,0 m² 

  Toiletgroep  2  1,5 m¹ 2,0 m¹ 3,0 m¹ 6,0 m² 

  Douchegroep  1  2,0 m¹ 2,5 m¹ 3,0 m¹ 5,0 m² 

  Werkkast   1   1,0 m¹ 1,0 m¹ 3,7 m¹ 1,0 m² 

NNT                     500,0 m² 

  Zaal  1 st 20,0 m¹ 20,0 m¹ 6,0 m¹ 400,0 m² 

  Repetitieruimte   1 st 10,0 m¹ 10,0 m¹ 5,0 m¹ 100,0 m² 

  Verkeersruimte ntb              

  Opslag              

  Toiletgroep              

  Douchegroep                       

Club Guy&Roni   Max               1.145,0 m² 

  Zaal 1  1 st 20,0 m¹ 20,0 m¹ 6,0 m¹ 400,0 m² 

  Studio  1 st 10,0 m¹ 10,0 m¹ 5,0 m¹ 100,0 m² 

  Opslag versie 1              

  Opslag versie 2 kostuum  1 st 7,0 m¹ 7,0 m¹ 2,7 m¹ 49,0 m² 

  Opslag versie 2 decor  1 st 30,0 m¹ 15,0 m¹ 5,0 m¹ 450,0 m² 

  Ontvangstruimte  1 st 5,0 m¹ 5,0 m¹ 3,0 m¹ 25,0 m² 

  Verkeersruimte ntb              

  Kantoor  2 st 7,0 m¹ 7,0 m¹ 3,0 m¹ 98,0 m² 

  Keuken  1 st 3,0 m¹ 4,0 m¹ 3,0 m¹ 12,0 m² 

  Toiletgroep  2 st 1,5 m¹ 2,0 m¹ 3,0 m¹ 6,0 m² 

  Douchegroep   1 st 2,0 m¹ 2,5 m¹ 3,0 m¹ 5,0 m² 

De Noorderlingen   Optie               347,0 m² 

  Lesruimte 1  1  10,0 m¹ 12,0 m¹ 5,0 m¹ 120,0 m² 

  Lesruimte 2  1  8,0 m¹ 10,0 m¹ 5,0 m¹ 80,0 m² 

  Opslag  1  5,0 m¹ 9,0 m¹ 3,0 m¹ 45,0 m² 

  Ontvangstruimte  1  7,0 m¹ 7,0 m¹ 3,0 m¹ 49,0 m² 

  Verkeersruimte ntb              

  Kantoor  1  5,0 m¹ 9,0 m¹ 3,0 m¹ 45,0 m² 

  Toiletgroep  1  1,5 m¹ 2,0 m¹ 3,0 m¹ 3,0 m² 

  Douchegroep   1   2,0 m¹ 2,5 m¹ 3,0 m¹ 5,0 m² 

                     2.666 m² 
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PVE excl externe opslag  Robuust incl extra instelling 

     aantal lengte breedte hoogte oppervl. 

Het Houten Huis                   449,0 m² 

  Zaal  1 st 18,0 m¹ 14,0 m¹ 6,0 m¹ 252,0 m² 

  Werkplaats  1,0 st 5,0 m¹ 4,0 m¹ 5,0 m¹ 20,0 m² 

  Opslag  1 st 7,0 m¹ 4,0 m¹ 3,0 m¹ 28,0 m² 

  Ontvangstruimte  1 st 5,0 m¹ 5,0 m¹ 3,0 m¹ 25,0 m² 

  Verkeersruimte ntb              

  Kantoorruimte  1 st 10,0 m¹ 10,0 m¹ 3,0 m¹ 100,0 m² 

  Keuken  1 st 3,0 m¹ 4,0 m¹ 3,0 m¹ 12,0 m² 

  Toiletgroep  2 st 1,5 m¹ 2,0 m¹ 3,0 m¹ 6,0 m² 

  Douchegroep  1 st 2,0 m¹ 2,5 m¹ 3,0 m¹ 5,0 m² 

  Werkkast   1 st 1,0 m¹ 1,0 m¹ 3,0 m¹ 1,0 m² 

NNT                     368,0 m² 

  Zaal  1 st 18,0 m¹ 14,0 m¹ 6,0 m¹ 252,0 m² 

  Repetitieruimte   1 st 10,0 m¹ 8,0 m¹ 5,0 m¹ 80,0 m² 

  Verkeersruimte ntb              

  Opslag  1 st 7,0 m¹ 4,0 m¹ 3,0 m¹ 28,0 m² 

  Toiletgroep  1 st 1,5 m¹ 2,0 m¹ 3,0 m¹ 3,0 m² 

  Douchegroep   1 st 2,0 m¹ 2,5 m¹ 3,0 m¹ 5,0 m² 

Club Guy&Roni                   456,0 m² 

  Zaal 1  1 st 18,0 m¹ 14,0 m¹ 6,0 m¹ 252,0 m² 

  Studio  1 st 10,0 m¹ 8,0 m¹ 5,0 m¹ 80,0 m² 

  Opslag versie 1  1 st 7,0 m¹ 4,0 m¹ 3,0 m¹ 28,0 m² 

  Opslag versie 2 kostuum              

  Opslag versie 2 decor              

  Ontvangstruimte  1 st 5,0 m¹ 5,0 m¹ 3,0 m¹ 25,0 m² 

  Verkeersruimte ntb              

  Kantoor  3 st 4,0 m¹ 4,0 m¹ 3,0 m¹ 48,0 m² 

  Keuken  1 st 3,0 m¹ 4,0 m¹ 3,0 m¹ 12,0 m² 

  Toiletgroep  2 st 1,5 m¹ 2,0 m¹ 3,0 m¹ 6,0 m² 

  Douchegroep   1 st 2,0 m¹ 2,5 m¹ 3,0 m¹ 5,0 m² 

De Noorderlingen                   330,0 m² 

  Lesruimte 1  1 st 10,0 m¹ 12,0 m¹ 5,0 m¹ 120,0 m² 

  Lesruimte 2  1 st 8,0 m¹ 10,0 m¹ 5,0 m¹ 80,0 m² 

  Opslag  1 st 7,0 m¹ 4,0 m¹ 3,0 m¹ 28,0 m² 

  Ontvangstruimte  1 st 7,0 m¹ 7,0 m¹ 3,0 m¹ 49,0 m² 

  Verkeersruimte ntb              

  Kantoor  1 st 9,0 m¹ 5,0 m¹ 3,0 m¹ 45,0 m² 

  Toiletgroep  1 st 1,5 m¹ 2,0 m¹ 3,0 m¹ 3,0 m² 

  Douchegroep   1 st 2,0 m¹ 2,5 m¹ 3,0 m¹ 5,0 m² 

                     2.023 m² 
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Bijlage 2: Berekeningen Modellen 
  



 
 

4 Mei 2015 – pag. 47 
 

 
     Model 1: Bestaande Villa+Nieuwbouw doelmatig 

PROGRAMMA   

 

Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
Opslag extern 

m² NVO Het Houten Huis   180 169 349 

m² NVO NNT  260 0 260 

m² NVO Club Guy&Roni  260 96 356 

m² NVO De Noorderlingen  200 102 302 

m² NVO Extra instelling  0 0 0 

m² NVO Interne Opslag  0 0 0 

m NVO Verkeer  90 55 145 

m² NVO TOTAAL  990 422 1.412 

vormfactor NVO/BVO  0,95 0,84 0,91 

m ² BVO Het Houten Huis   189 201 391 

m ² BVO NNT  274 0 274 

m ² BVO Club Guy&Roni  274 114 388 

m ² BVO De Noorderlingen  211 121 332 

m ² BVO Extra instelling  0 0 0 

m ² BVO Interne Opslag  0 0 0 

m ² BVO Verkeersruimte  95 66 160 

m ² BVO TOTAAL  1.042 502 1.545 

      

     Model 1: Bestaand+Nieuwbouw 

VERWERVING&SLOOP 

 

Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
opslag 

Kaveloppervlakte Villa B  256 94 350 

Oppervlakte uitgeefbaar nieuw  585 215 800 

Totaal kaveloppervlakte excl. Villa B  841 309 1.150 

Totaal kaveloppervlakte      1.150 

           

Grondprijs nieuw       €         200.000  

Grondprijs blok CiBoGa       €         400.000  

af: commercieel plint                     200   m2   €          -40.000  

af: woningen                           4   st   €        -160.000  

           

Verwerving grond Villa B       €         100.000  

Villa B grond         €         100.000  

           

Sloopkosten         €                   -    

Sloopkosten Villa A PM grex       €                   -    

Sloopkosten A PM grex       €                   -    

Sanering Asbest PM grex       €                   -    

BRM/WRM PM grex       €                   -    

Totaal Verwervingskosten   €                261  per m2  €         300.000  
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     Model 1: Bestaande Villa+Nieuwbouw doelmatig 

BOUWKOSTEN     

 

Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
opslag 

nieuw          

Bouwkosten nieuw per m2 BVO   €             1.322   €                944   €             1.221  

m ² BVO (excl Villa B)  1.042 382 1.425 

Bouwkosten totaal   €      1.378.157   €         361.099   €      1.739.256  

Bijkomende kosten  22% 22% 22% 

Winst & Risico    5% 5% 5% 

Bouwkosten Nieuwbouw  1.758.184 460.672 2.218.856 

bestaand          

m ² BVO Villa B/NNT cultuur      120 

m ² BVO Villa B wonen      120 

m ² BVO Villa B/NNT      240 

Verbouwkosten Villa B per m2       €                944  

Bouwkosten Totaal       €         226.607  

Bijkomende kosten      22% 

Winst & Risico        5% 

Villa B verwerving opstal       €           50.000  

Bouwkosten Villa B       €         339.094  

      

Totaal Bouwkosten       €      2.557.950  

      

TOTAAL INVESTERINGEN   €             1.850   per m2 bvo   €      2.857.950  

       

HUIDIGE BUDGETTEN         

     Model 1: Bestaande Villa+Nieuwbouw doelmatig 

kapitaallasten   

 

Budget 
kapitaallast per 
jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast /m² 
nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis      €             3.161   €                    9   €           65.069  

NNT     €             6.570   €                  25   €         135.237  

Club Guy&Roni     €             1.265   €                    4   €           26.037  
De 
Noorderlingen     €             7.018   €                  23   €         144.455  

Extra instelling     €                   -     €                   -     €                   -    

Wonen Villa B     €           10.666   €                  89   €         219.547  

TOTAAL OPBRENGSTEN       €         590.346  

      

SALDO          €     -2.267.604  
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REFERENTIE BUDGET         

     Model 1: Bestaande Villa+Nieuwbouw doelmatig 

kapitaallasten   

 

Budget 
kapitaallast per 
jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast /m² 
nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis      €           22.685   €                  65   €         466.959  

NNT     €           16.900   €                  65   €         347.878  

Club Guy&Roni     €           23.140   €                  65   €         476.325  
De 
Noorderlingen     €           19.630   €                  65   €         404.073  

Extra instelling     €                   -     €                   -     €                   -    

Wonen Villa B     €           10.666   €                  89   €         219.547  

TOTAAL OPBRENGSTEN       €      1.914.782  

      

SALDO          €        -943.168  

       

KOSTPRIJS DEKKEND         

     Model 1: Bestaande Villa+Nieuwbouw doelmatig 

kapitaallasten 

   

Budget 
kapitaallast per 
jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast /m² 
nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis      €           35.306   €                101   €         726.758  

NNT     €           26.303   €                101   €         541.425  

Club Guy&Roni     €           36.014   €                101   €         741.335  
De 
Noorderlingen     €           30.551   €                101   €         628.885  

Extra instelling     €                   -     €                   -     €                   -    

Wonen Villa B     €           10.666   €                  89   €         219.547  

TOTAAL OPBRENGSTEN       €      2.857.950  

      

SALDO         €                   -    
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     Model 1A: Bestaand+Nieuw excl. Noorderlingen 
doelmatig 

PROGRAMMA    Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
Opslag extern 

m² NVO Het Houten Huis   180 169 349 

m² NVO NNT  260 0 260 

m² NVO Club Guy&Roni  260 96 356 

m² NVO De Noorderlingen  0 0 0 

m² NVO Extra instelling  0 0 0 

m² NVO Interne Opslag  0 0 0 

m NVO Verkeer  70 40 110 

m² NVO TOTAAL  770 305 1.075 

vormfactor NVO/BVO  0,95 0,84 0,92 

m ² BVO Het Houten Huis   189 201 391 

m ² BVO NNT  274 0 274 

m ² BVO Club Guy&Roni  274 114 388 

m ² BVO De Noorderlingen  0 0 0 

m ² BVO Extra instelling  0 0 0 

m ² BVO Interne Opslag  0 0 0 

m ² BVO Verkeersruimte  74 47 121 

m ² BVO TOTAAL  811 363 1.173 

      

     Model 1A: Bestaand+Nieuw excl. Noorderlingen 

VERWERVING&SLOOP  Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
opslag 

Kaveloppervlakte Villa B  269 81 350 

Oppervlakte uitgeefbaar nieuw  422 126 548 

Totaal kaveloppervlakte excl. Villa B  691 207 898 

Totaal kaveloppervlakte      898 

           

Grondprijs nieuw       €        150.000  

Grondprijs blok CiBoGa       €        400.000  

af: commercieel plint                    250   m2   €        -50.000  

af: woningen                          5   st   €      -200.000  

           

Verwerving grond Villa B       €        100.000  

Villa B grond         €        100.000  

           

Sloopkosten         €                 -    

Sloopkosten Villa A PM grex       €                 -    

Sloopkosten A PM grex       €                 -    

Sanering Asbest PM grex       €                 -    

BRM/WRM PM grex       €                 -    

Totaal Verwervingskosten   €               278  per m2  €        250.000  
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     Model 1A: Bestaand+Nieuw excl. Noorderlingen 
doelmatig 

BOUWKOSTEN      Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
opslag 

nieuw          

Bouwkosten nieuw per m2 BVO   €            1.322   €               944   €            1.235  

m ² BVO (excl Villa B)  811 243 1.053 

Bouwkosten totaal   €     1.071.900   €        229.249   €     1.301.149  

Bijkomende kosten  22% 22% 22% 

Winst & Risico    5% 5% 5% 

Bouwkosten Nieuwbouw  1.367.477 292.464 1.659.941 

bestaand          

m ² BVO Villa B/NNT cultuur      120 

m ² BVO Villa B wonen      120 

m ² BVO Villa B/NNT      240 

Verbouwkosten Villa B per m2       €               944  

Bouwkosten Totaal       €        226.607  

Bijkomende kosten      22% 

Winst & Risico        5% 

Villa B verwerving opstal       €          50.000  

Bouwkosten Villa B       €        339.094  

      

Totaal Bouwkosten       €     1.999.035  

      

TOTAAL INVESTERINGEN   €            1.917   per m2 bvo   €     2.249.035  

      

HUIDIGE BUDGETTEN        

     Model 1A: Bestaand+Nieuw excl. Noorderlingen 
doelmatig 

kapitaallasten    Budget 
kapitaallast 
per jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast 
/m² nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €            3.161   €                   9   €          65.069  

NNT      €            6.570   €                 25   €        135.237  

Club Guy&Roni      €            1.265   €                   4   €          26.037  
De 
Noorderlingen      €                 -     €                 -     €                 -    

Extra instelling      €                 -     €                 -     €                 -    

Wonen Villa B      €          10.666   €                 89   €        219.547  

TOTAAL OPBRENGSTEN       €        445.891  

      

SALDO         €   -1.803.144  

      

  



 
 

4 Mei 2015 – pag. 52 
 

REFERENTIE BUDGET        

     Model 1A: Bestaand+Nieuw excl. Noorderlingen 
doelmatig 

kapitaallasten    Budget 
kapitaallast 
per jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast 
/m² nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €          22.685   €                 65   €        466.959  

NNT      €          16.900   €                 65   €        347.878  

Club Guy&Roni      €          23.140   €                 65   €        476.325  
De 
Noorderlingen      €                 -     €                 -     €                 -    

Extra instelling      €                 -     €                 -     €                 -    

Wonen Villa B      €          10.666   €                 89   €        219.547  

TOTAAL OPBRENGSTEN       €     1.510.709  

      

SALDO         €      -738.326  

      

KOSTPRIJS DEKKEND        

     Model 1A: Bestaand+Nieuw excl. Noorderlingen 
doelmatig 

kapitaallasten 

  

 Budget 
kapitaallast 
per jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast 
/m² nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €          35.657   €               102   €        733.981  

NNT      €          26.564   €               102   €        546.805  

Club Guy&Roni      €          36.372   €               102   €        748.702  
De 
Noorderlingen      €                 -     €                 -     €                 -    

Extra instelling      €                 -     €                 -     €                 -    

Wonen Villa B      €          10.666   €                 89   €        219.547  

TOTAAL OPBRENGSTEN       €     2.249.035  

      

SALDO         €                 -    
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     Model 2: Nieuwbouw Ebbingekwartier doelmatig 

PROGRAMMA    Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
Opslag extern 

m² NVO Het Houten Huis    180 169 349 

m² NVO NNT   260 0 260 

m² NVO Club Guy&Roni   260 96 356 

m² NVO De Noorderlingen   200 102 302 

m² NVO Extra instelling   0 0 0 

m² NVO Interne Opslag   0 0 0 

m NVO Verkeer   90 55 145 

m² NVO TOTAAL  990 422 1.412 

vormfactor NVO/BVO   0,95 0,84 0,91 

m ² BVO Het Houten Huis    189 201 391 

m ² BVO NNT   274 0 274 

m ² BVO Club Guy&Roni   274 114 388 

m ² BVO De Noorderlingen   211 121 332 

m ² BVO Extra instelling   0 0 0 

m ² BVO Interne Opslag   0 0 0 

m ² BVO Verkeersruimte   95 66 160 

m ² BVO TOTAAL  1.042 502 1.545 

      

     Model 2: Nieuwbouw Ebbingekwartier doelmatig 

VERWERVING&SLOOP  Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
opslag 

Kaveloppervlakte Villa B  0 0 0 

Oppervlakte uitgeefbaar nieuw  776 374 1150 

Totaal kaveloppervlakte excl. Villa B  776 374 1150 

Totaal kaveloppervlakte      1.150 

           

Grondprijs nieuw       €        287.500  

Grondprijs blok CiBoGa                 1.150   m2   €        287.500  

af: commercieel plint       €                 -    

af: woningen         €                 -    

           

Verwerving grond Villa B       €                 -    

Villa B grond         €                 -    

           

Sloopkosten         €                 -    

Sloopkosten Villa A PM grex       €                 -    

Sloopkosten A PM grex       €                 -    

Sanering Asbest PM grex       €                 -    

BRM/WRM PM grex       €                 -    

Totaal Verwervingskosten   €               250  per m2  €        287.500  
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     Model 2: Nieuwbouw Ebbingekwartier doelmatig 

BOUWKOSTEN      Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
opslag 

nieuw          

Bouwkosten nieuw per m2 BVO   €            1.322   €               944   €            1.199  

m ² BVO (excl Villa B)  1.042 502 1.545 

Bouwkosten totaal   €     1.378.157   €        474.403   €     1.852.560  

Bijkomende kosten  22% 22% 22% 

Winst & Risico    5% 5% 5% 

Bouwkosten Nieuwbouw  1.758.184 605.219 2.363.403 

bestaand          

m ² BVO Villa B/NNT cultuur        

m ² BVO Villa B wonen        

m ² BVO Villa B/NNT        

Verbouwkosten Villa B per m2        

Bouwkosten Totaal        

Bijkomende kosten        

Winst & Risico          

Villa B verwerving opstal        

Bouwkosten Villa B        

      

Totaal Bouwkosten       €     2.363.403  

      

TOTAAL INVESTERINGEN   €            1.716   per m2 bvo   €     2.650.903  

      

HUIDIGE BUDGETTEN        

     Model 2: Nieuwbouw Ebbingekwartier doelmatig 

kapitaallasten    Budget 
kapitaallast 
per jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast /m² 
nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €            3.161   €                   9   €          65.069  

NNT      €            6.570   €                 25   €        135.237  

Club Guy&Roni      €            1.265   €                   4   €          26.037  
De 
Noorderlingen      €            7.018   €                 23   €        144.455  

Extra instelling      €                 -     €                 -     €                 -    

Wonen Villa B      €                 -     €                 -     €                 -    

TOTAAL OPBRENGSTEN       €        370.799  

      

SALDO         €   -2.280.104  
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REFERENTIE BUDGET        

     Model 2: Nieuwbouw Ebbingekwartier doelmatig 

kapitaallasten    Budget 
kapitaallast 
per jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast /m² 
nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €          22.685   €                 65   €        466.959  

NNT      €          16.900   €                 65   €        347.878  

Club Guy&Roni      €          23.140   €                 65   €        476.325  
De 
Noorderlingen      €          19.630   €                 65   €        404.073  

Extra instelling      €                 -     €                 -     €                 -    

Wonen Villa B      €                 -     €                 -     €                 -    

TOTAAL OPBRENGSTEN       €     1.695.235  

      

SALDO         €      -955.668  

      

KOSTPRIJS DEKKEND        

     Model 2: Nieuwbouw Ebbingekwartier doelmatig 

kapitaallasten 

  

 Budget 
kapitaallast 
per jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast /m² 
nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €          35.473   €               102   €        730.201  

NNT      €          26.427   €               102   €        543.990  

Club Guy&Roni      €          36.185   €               102   €        744.847  
De 
Noorderlingen      €          30.696   €               102   €        631.865  

Extra instelling      €                 -     €                 -     €                 -    

Wonen Villa B      €                 -       €                 -    

TOTAAL OPBRENGSTEN       €     2.650.903  

      

SALDO         €                 -    
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     Model 3: Robuust 

PROGRAMMA    Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
Opslag extern 

m² NVO Het Houten Huis   252 169 421 

m² NVO NNT  332 8 340 

m² NVO Club Guy&Roni  332 96 428 

m² NVO De Noorderlingen  200 102 302 

m² NVO Extra instelling      0 

m² NVO Interne Opslag    112 112 

m NVO Verkeer  112 56 168 

m² NVO TOTAAL  1.228 543 1.771 

vormfactor NVO/BVO  0,95 0,84 0,91 

m ² BVO Het Houten Huis   265 201 466 

m ² BVO NNT  349 10 359 

m ² BVO Club Guy&Roni  349 114 464 

m ² BVO De Noorderlingen  211 121 332 

m ² BVO Extra instelling  0 0 0 

m ² BVO Interne Opslag  0 133 133 

m ² BVO Verkeersruimte  117 67 184 

m ² BVO TOTAAL  1.292 647 1.939 

      

     Model 3: Robuust 

VERWERVING&SLOOP  Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
opslag 

Kaveloppervlakte Villa B  249 101 350 

Oppervlakte uitgeefbaar nieuw  568 232 800 

Totaal kaveloppervlakte excl. Villa B  817 333 1.150 

Totaal kaveloppervlakte      1.150 

           

Grondprijs nieuw       €        340.000  

Grondprijs blok CiBoGa       €        400.000  

af: commercieel plint                    100   m2   €        -20.000  

af: woningen                          1   st   €        -40.000  

           

Verwerving grond Villa B       €        100.000  

Villa B grond         €        100.000  

           

Sloopkosten         €                 -    

Sloopkosten Villa A PM grex       €                 -    

Sloopkosten A PM grex       €                 -    

Sanering Asbest PM grex       €                 -    

BRM/WRM PM grex       €                 -    

Totaal Verwervingskosten   €               383  per m2  €        440.000  
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     Model 3: Robuust 

BOUWKOSTEN      Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
opslag 

nieuw          

Bouwkosten nieuw per m2 BVO   €            1.372   €            1.372   €            1.372  

m ² BVO (excl Villa B)  1.292 527 1.819 

Bouwkosten totaal   €     1.773.526   €        722.918   €     2.496.444  

Bijkomende kosten  22% 22% 22% 

Winst & Risico    5% 5% 5% 

Bouwkosten Nieuwbouw  2.262.575 922.263 3.184.838 

bestaand          

m ² BVO Villa B/NNT cultuur      120 

m ² BVO Villa B wonen      120 

m ² BVO Villa B/NNT      240 

Verbouwkosten Villa B per m2       €            1.372  

Bouwkosten Totaal       €        329.394  

Bijkomende kosten      22% 

Winst & Risico        5% 

Villa B verwerving opstal       €          50.000  

Bouwkosten Villa B       €        470.224  

      

Totaal Bouwkosten       €     3.655.062  

      

TOTAAL INVESTERINGEN   €            2.112   per m2 bvo   €     4.095.062  

      

HUIDIGE BUDGETTEN    

     Model 3: Robuust 

kapitaallasten    Budget 
kapitaallast per 
jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast 
/m² nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €             -963   €                 -2   €        -19.816  

NNT      €               899   €                   3   €          18.507  

Club Guy&Roni      €          -2.859   €                 -7   €        -58.848  
De 
Noorderlingen      €            7.018   €                 23   €        144.455  

Extra instelling      €                 -     €                 -     €                 -    

Wonen Villa B      €          13.851   €               115   €        285.112  

TOTAAL OPBRENGSTEN       €        369.411  

      

SALDO         €   -3.725.652  
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REFERENTIE BUDGET    

     Model 3: Robuust 

kapitaallasten    Budget 
kapitaallast per 
jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast 
/m² nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €          27.365   €                 65   €        563.294  

NNT      €          22.100   €                 65   €        454.917  

Club Guy&Roni      €          27.820   €                 65   €        572.660  
De 
Noorderlingen      €          19.630   €                 65   €        404.073  

Extra instelling      €                 -     €                 -     €                 -    

Wonen Villa B      €          13.851   €               115   €        285.112  

TOTAAL OPBRENGSTEN       €     2.280.057  

      

SALDO         €   -1.815.005  

      

KOSTPRIJS DEKKEND    

     Model 3: Robuust 

kapitaallasten 

  

 Budget 
kapitaallast per 
jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast 
/m² nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €          52.262   €               124   €     1.075.781  

NNT      €          42.207   €               124   €        868.802  

Club Guy&Roni      €          53.131   €               124   €     1.093.668  
De 
Noorderlingen      €          37.489   €               124   €        771.700  

Extra instelling      €                 -     €                 -     €                 -    

Wonen Villa B      €          13.851   €               115   €        285.112  

TOTAAL OPBRENGSTEN       €     4.095.062  

      

SALDO         €                 -    
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     Model 3A: Robuust incl extra 

PROGRAMMA    Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
Opslag extern 

m² NVO Het Houten Huis    252 169 421 

m² NVO NNT   332 8 340 

m² NVO Club Guy&Roni   332 96 428 

m² NVO De Noorderlingen   200 102 302 

m² NVO Extra instelling   332 60 392 

m² NVO Interne Opslag     140 140 

m NVO Verkeer   145 56 201 

m² NVO TOTAAL  1.593 631 2.224 

vormfactor NVO/BVO   0,95 0,84 0,92 

m ² BVO Het Houten Huis    265 201 466 

m ² BVO NNT   349 10 359 

m ² BVO Club Guy&Roni   349 114 464 

m ² BVO De Noorderlingen   211 121 332 

m ² BVO Extra instelling   349 71 421 

m ² BVO Interne Opslag   0 167 167 

m ² BVO Verkeersruimte   152 67 219 

m ² BVO TOTAAL  1.677 751 2.428 

      

     Model 3A: Robuust incl extra 

VERWERVING&SLOOP  Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
opslag 

Kaveloppervlakte Villa B  0 0 0 

Oppervlakte uitgeefbaar nieuw  794 356 1150 

Totaal kaveloppervlakte excl. Villa B  794 356 1150 

Totaal kaveloppervlakte      1.150 

           

Grondprijs nieuw       €        488.750  

Grondprijs blok CiBoGa                 1.150   m2   €        488.750  

af: commercieel plint       €                 -    

af: woningen         €                 -    

           

Verwerving grond Villa B       €                 -    

Villa B grond         €                 -    

           

Sloopkosten         €                 -    

Sloopkosten Villa A PM grex       €                 -    

Sloopkosten A PM grex       €                 -    

Sanering Asbest PM grex       €                 -    

BRM/WRM PM grex       €                 -    

Totaal Verwervingskosten   €               425  per m2  €        488.750  
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     Model 3A: Robuust incl extra 

BOUWKOSTEN      Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
opslag 

nieuw          

Bouwkosten nieuw per m2 BVO   €            1.372   €            1.372   €            1.372  

m ² BVO (excl Villa B)  1.677 751 2.428 

Bouwkosten totaal   €     2.301.134   €     1.031.398   €     3.332.532  

Bijkomende kosten  22% 22% 22% 

Winst & Risico    5% 5% 5% 

Bouwkosten Nieuwbouw  2.935.671 1.315.806 4.251.477 

bestaand          

m ² BVO Villa B/NNT cultuur        

m ² BVO Villa B wonen        

m ² BVO Villa B/NNT        

Verbouwkosten Villa B per m2        

Bouwkosten Totaal        

Bijkomende kosten        

Winst & Risico          

Villa B verwerving opstal        

Bouwkosten Villa B       €                 -    

      

Totaal Bouwkosten       €     4.251.477  

      

TOTAAL INVESTERINGEN   €            1.952   per m2 bvo   €     4.740.227  

      

HUIDIGE BUDGETTEN    

     Model 3A: Robuust incl extra 

kapitaallasten    Budget 
kapitaallast 
per jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast /m² 
nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €             -963   €                 -2   €        -19.816  

NNT      €               899   €                   3   €          18.507  

Club Guy&Roni      €          -2.859   €                 -7   €        -58.848  
De 
Noorderlingen      €            7.018   €                 23   €        144.455  

Extra instelling      €             -844   €                 -2   €        -17.367  

Wonen Villa B      €                 -     €                 -     €                 -    

TOTAAL OPBRENGSTEN       €          66.931  

      

SALDO         €   -4.673.296  
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REFERENTIE BUDGET    

     Model 3A: Robuust incl extra 

kapitaallasten    Budget 
kapitaallast 
per jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast /m² 
nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €          27.365   €                 65   €        563.294  

NNT      €          22.100   €                 65   €        454.917  

Club Guy&Roni      €          27.820   €                 65   €        572.660  
De 
Noorderlingen      €          19.630   €                 65   €        404.073  

Extra instelling      €          25.480   €                 65   €        524.493  

Wonen Villa B      €                 -     €                 -     €                 -    

TOTAAL OPBRENGSTEN       €     2.519.438  

      

SALDO         €   -2.220.789  

      

KOSTPRIJS DEKKEND    

     Model 3A: Robuust incl extra 

kapitaallasten 

  

 Budget 
kapitaallast 
per jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast /m² 
nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €          51.486   €               122   €     1.059.817  

NNT      €          41.580   €               122   €        855.909  

Club Guy&Roni      €          52.342   €               122   €     1.077.439  
De 
Noorderlingen      €          36.933   €               122   €        760.249  

Extra instelling      €          47.940   €               122   €        986.813  

Wonen Villa B      €                 -       €                 -    

TOTAAL OPBRENGSTEN       €     4.740.227  

      

SALDO         €                 -    
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Bijlage 3 : verkennende stedenbouwkundige volumestudie 

Model 1 
(AAS) 
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Bijlage 4 : verkennende stedenbouwkundige volumestudie 

Model 3A 
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Bijlage 5: Berekeningen Model Robuust 

inclusief extra instelling geïntegreerd met 

NNT 
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     Model: Robuust incl NNT 

PROGRAMMA    Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
Opslag extern 

m² NVO Het Houten Huis    252 169 421 

m² NVO NNT   332 8 340 

m² NVO Club Guy&Roni   332 96 428 

m² NVO De Noorderlingen   200 102 302 

m² NVO Extra instelling   332 60 392 

m² NVO Interne Opslag     140 140 

m NVO Verkeer   145 56 201 

m² NVO TOTAAL  1.593 631 2.224 

vormfactor NVO/BVO   0,95 0,84 0,92 

m ² BVO Het Houten Huis    265 201 466 

m ² BVO NNT   349 10 359 

m ² BVO Club Guy&Roni   349 114 464 

m ² BVO De Noorderlingen   211 121 332 

m ² BVO Extra instelling   349 71 421 

m ² BVO Interne Opslag   0 167 167 

m ² BVO Verkeersruimte   152 67 219 

m ² BVO TOTAAL  1.677 751 2.428 

      

     Model: Robuust incl NNT 

VERWERVING&SLOOP  Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
opslag 

Kaveloppervlakte Villa B  0 0 0 

Oppervlakte uitgeefbaar nieuw  624 299 1150 

Totaal kaveloppervlakte excl. Villa B  624 299 1150 

Totaal kaveloppervlakte      1.150 

           

Grondprijs nieuw       €        340.000  

Grondprijs blok CiBoGa                 1.150   m2   €        400.000  

af: commercieel plint   €               100   m2   €        -20.000  

af: woningen     €                   1   st   €        -40.000  

           

Verwerving grond Villa B       €        100.000  

Villa B grond         €        100.000  

           

Sloopkosten         €                 -    

Sloopkosten Villa A PM grex       €                 -    

Sloopkosten A PM grex       €                 -    

Sanering Asbest PM grex       €                 -    

BRM/WRM PM grex       €                 -    

Totaal Verwervingskosten   €               383  per m2  €        440.000  
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     Model: Robuust incl NNT 

BOUWKOSTEN      Zaal ruimte Overige Totaal excl. 
opslag 

nieuw          

Bouwkosten nieuw per m2 BVO   €            1.372   €            1.372   €            1.372  

m ² BVO (excl Villa B)  1.318 631 1.949 

Bouwkosten totaal   €     1.808.419   €        866.701   €     2.675.120  

Bijkomende kosten  22% 22% 22% 

Winst & Risico    5% 5% 5% 

Bouwkosten Nieuwbouw  2.307.090 1.105.694 3.412.784 

bestaand          

m ² BVO Villa B/NNT cultuur      479 

m ² BVO Villa B wonen      120 

m ² BVO Villa B/NNT      599 

Verbouwkosten Villa B per m2       €               944  

Bouwkosten Totaal       €        565.571  

Bijkomende kosten      22% 

Winst & Risico        5% 

Villa B verwerving opstal       €          50.000  

Bouwkosten Villa B       €        771.528  

      

Totaal Bouwkosten       €     4.184.312  

      

TOTAAL INVESTERINGEN   €            1.904   per m2 bvo   €     4.624.312  

      

HUIDIGE BUDGETTEN    

     Model: Robuust incl NNT 

kapitaallasten    Budget 
kapitaallast 
per jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast /m² 
nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €             -963   €                 -2   €        -19.816  

NNT      €               899   €                   3   €          18.507  

Club Guy&Roni      €          -2.859   €                 -7   €        -58.848  
De 
Noorderlingen      €            7.018   €                 23   €        144.455  

Extra instelling      €             -844   €                 -2   €        -17.367  

Wonen Villa B      €            8.482   €                 71   €        174.597  

TOTAAL OPBRENGSTEN       €        241.529  

      

SALDO         €   -4.382.783  
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REFERENTIE BUDGET    

     Model: Robuust incl NNT 

kapitaallasten    Budget 
kapitaallast 
per jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast /m² 
nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €          27.365   €                 65   €        563.294  

NNT      €          22.100   €                 65   €        454.917  

Club Guy&Roni      €          27.820   €                 65   €        572.660  
De 
Noorderlingen      €          19.630   €                 65   €        404.073  

Extra instelling      €          25.480   €                 65   €        524.493  

Wonen Villa B      €            8.482   €                 71   €        174.597  

TOTAAL OPBRENGSTEN       €     2.694.035  

      

SALDO         €   -1.930.277  

      

KOSTPRIJS DEKKEND    

     Model: Robuust incl NNT 

kapitaallasten 

  

 Budget 
kapitaallast 
per jaar excl 
opslagruimte 

Budget 
kapitaallast /m² 
nvo /j 

Financierings-
budget 

Het Houten Huis       €          48.331   €               115   €        994.865  

NNT      €          39.032   €               115   €        803.454  

Club Guy&Roni      €          49.134   €               115   €     1.011.406  
De 
Noorderlingen      €          34.670   €               115   €        713.656  

Extra instelling      €          45.002   €               115   €        926.335  

Wonen Villa B      €            8.710     €        174.597  

TOTAAL OPBRENGSTEN       €     4.624.312  

      

SALDO         €                 -    
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