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Kennisnemen van 
De opstart van het project Politiekantoor  
  
 
   
 
Inleiding 
Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad een krediet van 7,8 miljoen gevoteerd voor de bouw van een politiekantoor. 
Dit politiekantoor wordt als het ware tegen het recent gerenoveerde gemeentehuis geplakt. Inmiddels is de 
projectorganisatie bemenst en is de aanbesteding voor externe adviseurs (waaronder de architect) in gang gezet.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Het project Politiekantoor is van start gegaan. Een belangrijk uitgangspunt in dit project is de rol van gemeente als 
bouwheer en de rol van de politie als huurder/gebruiker van het object. De projectorganisatie is hierop ingericht. In alle 
onderdelen van de projectorganisatie (stuurgroep, projectteam) trekken gemeente en politie gezamenlijk op. Op 
stuurgroepniveau ligt het zwaartepunt bij de gemeente (met indien nodig een beslissende rol voor het college en/of 
gemeenteraad), in de projectorganisatie wordt op gebruikersniveau primair geschakeld met de politie.  
 
De raakvlakken met het gemeentehuis zijn beperkt, de politie heeft een programma van eisen dat niet veel 
overeenstemming heeft met het programma waar het gemeentehuis op is gebaseerd. Er is wel synergie als het gaat om, 
met name, de dienstverlening voor onze inwoners. Bouwkundig gezien krijgt het politiekantoor immers geen eigen 
publieksingang. De toegang van het gemeentehuis is ook de toegang voor bezoekers van het politiekantoor, waarbij via 
een corridor bij het bedrijfsrestaurant buitenlangs een onderlinge verbinding wordt gerealiseerd. Diezelfde verbinding 
heeft ook toegevoegde waarde als het gaat om het intensiveren van de samenwerking tussen politie en gemeente, 
bijvoorbeeld met de BOA’s.     
 
Een ander belangrijk aspect is de omstandigheid dat dit politiekantoor wordt gerealiseerd in Nieuw- Middelland, waar een 
stevige transformatie gaande is. Naast uitdagingen rondom parkeren en verkeerscirculatie spreekt het spreekt voor zich 
dat er sprake zal zijn van stedenbouwkundige consistentie, waarbij voorop staat dat het politiekantoor qua vorm en 
uitstraling wordt afgestemd op het gemeentehuis.  



 
Er is de nodige tijd verstreken tussen het raadsbesluit en de opstart van de projectorganisatie. Dit had met name te 
maken met beschikbare capaciteit binnen de eigen organisatie en de markt. De gehele keten binnen de bouwsector heeft 
te maken met uitdagende (arbeids)marktomstandigheden met vertraging tot gevolg. De politie is hier steeds over 
geïnformeerd.   
  
 
   
 
Financiën 
De investering door de gemeente wordt ten minste de eerste 20 jaar afgedekt door een huurovereenkomst, waarbij de 
jaarlijkse kapitaallast volledig door huurpenningen wordt gecompenseerd. Daarnaast is met de politie afgesproken dat 
elke stijging van bouwkosten wordt verdisconteerd in de huurprijs. Tot slot heeft de politie conform een door de 
gemeenteraad gestelde voorwaarde een verklaring afgegeven, waarin zij de intentie uitspreekt het pand, na het 
verstrijken van de huurperiode van 20 jaar, voor nog eens tien jaar te huren..  
 
Natuurlijk wordt ook in dit project gestuurd op risico’s en beheersmaatregelen. Sinds de doorrekening die ten grondslag 
ligt aan de kredietaanvraag van 7,8 miljoen en nu is er sprake geweest van bovengemiddelde prijsstijgingen in de 
bouwsector. Het is en blijft de ambitie van het college en de politie om het financieel kader overeind te houden, maar het 
is helaas niet uit te sluiten dat zich op dit aspect een overschrijding aandient. Het college zal de gemeenteraad daar tijdig 
over informeren  
  
 
   
 
Vervolg 
Het college streeft naar een project dat binnen de (financiële) kaders wordt gerealiseerd. Bij afwijkingen met 
begrotingsconsequenties wordt vanzelfsprekend de gemeenteraad in positie gebracht. Zodra er zicht is op de planning 
(richting oplevering) wordt de gemeenteraad ook geïnformeerd.  
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