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DOCUMENTATIE  
inzake de totale verbouwingskosten van het pand Riouwstraat 1-3 
 

Zie voor commentaar het artikel, “Commentaar bij de documentatie”.  
 

Hieronder enkele passages uit verschillende documenten die de leden zijn toegestuurd of aan-

gevraagd konden worden. Met drie bijlagen op pag. 4-6: een bouwtekening, een alternatieve 

bouwtekening en een raming van investeringskosten voor de totale verbouwing.  

 

 

1) BEDRIJFSPLAN INVESTERINGEN RIOUWSTRAAT 1-3  
Datum: September 2016 

 

Verbouwing  

 

Bouwkosten:  

Souterrain (garderobe/toiletten)     075.000 

Begane grond (ontvangst/foyer/horeca)    200.000 

2de verdieping (hogeschool/bibliotheek)    100.000 

Bovenetage (Olympus/dienstwoning)    225.000 

 

Overige kosten: 

Ontwerp, bouwtoezicht, BTW en onvoorzien   300.000 

(branchegemiddelde raming) 

Investering vanuit de Stichting Euritmie    -100.000 

 

TOTAAL        € 800.000  

 

 

2) UIT DE OPEN BRIEF VAN TON JANSEN  
Datum: 3-8 december 2016, open brief aan de leden en het bestuur van de AViN met het oog 

op de algemene ledenvergadering van maandag 12 december 2016. Voetnoot op pag. 6:  

 

In het «Visiedocument» wordt over € 800.000 gesproken (pag. 3). In het artikel «Financiën 

Riouwstraat» in Motief van oktober en in het verslag van de «ALV over de Riouwstraat» in 

Motief van november werd nog over € 900.000 gesproken (resp. nr. 206, pag. 4 en nr. 207, 

pag. 7). In het bericht over de «Financiën Riouwstraat» (Motief nr. 206, oktober 2016, pag. 

4), worden beide bedragen genoemd. – Het verschil tussen beide bedragen is waarschijnlijk 

gelegen in het feit dat in de oorspronkelijke opzet de Stichting Euritmie bovenop de 8 ton die 

de Antroposofische Vereniging zou investeren, 1 ton extra aan de verbouwing bij zou dragen.  

 

 

3) VOORLOPIGE INVERSTERINGSRAMING VAN HET ARCHITECTEN 

BUREAU IN NOVEMBER 2016  
Datum: 7 november 2016 (op aanvraag als bijlage aan Ton Jansen toegestuurd n.a.v. docu-

ment 2, de open brief van Ton Jansen van 8 december 2016). – Zie de bijlage op pag. 7.  
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N.B. Verbouwing 2e verdieping (stelpost: € 100.000)) vervalt.  

 

Totaal investeringskosten in euro’s: 

1. Bouwkosten (zonder verbouwing 2e etage):     462.000 

2. Inrichtingskosten (stelpost):       036.000 

3. Voorbereidings- en begeleidingskosten:     071.000 

4. Bijkomende kosten:        053.000 

TOTALE INVESTERING GERAAMD OP:  (622.000 + 130.620 BTW 21%) =  € 755.000  

 

Opmerking:  

Als de bouwkosten voor de 2e etage, die hierboven zijn doorgestreept, in rekening zouden 

worden gebracht, zouden de investeringskosten in totaal niet 755.000 euro, maar ruim 

873.620 euro bedragen, nl. 722.000 euro plus 21% btw (= € 151.620)! 

 

 

4) BIJLAGEN BIJ DE UITNODIGING VOOR DE LEDENVERGADERING 

VAN 12 DECEMBER 2016  
Datum: 12 november 2016. 

 

a)  Het Visiedocument 

“Voor de verbouwing in 2017 plannen wij 800.000 euro” 

 

b) Het Ondernemingsplan 

Dit plan gaat uit van een verbouwing in twee fasen: 

Fase 1 wordt gezien als de verbouwing van de kelder, de begane grond en de 3e verdieping. 

Fase 2 wordt gezien als de verbouwing van de 2e verdieping, waaronder de bibliotheek.  

 

De tekst luidt: 

- “Mogelijk komt er een lift.”  

- “De 2e etage richten we deels nieuw in, met de bibliotheek als stralend middelpunt. We cre-

eren een aantal fijne studeerplekken en investeren in een gedegen ICT-infrastructuur om de 

bibliotheek ook via  internet toegankelijker te maken. In de overige ruimtes maken we flexi-

bele werk- en vergaderomgevingen: voor het Hogeschoolwerk, de redactie van Motief / An-

troposofie Magazine en de onderneming zelf.”  
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5) UIT DE BERICHTGEVING IN “MOTIEF” 
 

a) Motief Nr. 206, oktober 2016, blz. 4: 

“Met behulp van Yaike Dunselman kwamen we op een begroting van een toch wel dringend 

noodzakelijke verbouwing van de rond 900.000 euro. (…)” “Gelet op de waarde van het pand 

zou dan realiter niet meer dan nog eens 800.000 euro zonder al te groot risico kunnen worden 

geïnvesteerd.” 

 

b)  Motief nr.  207, november 2016, blz. 7: 

“Na een tweede ledenraadpleging aan het slot van de AVL van 12-12-2016 bleek ook een 

ruime meerderheid van de leden voor een ’vernieuwbouw’, ook al kost dat circa € 900.000.”  

 

c) Motief nr. 209, februari 2017, blz. 4:   

“Wij nemen op ons het achterstallige onderhoud aan te pakken en te investeren in een ons 

inziens noodzakelijke verbouwing ..”.  “Dat kost vrijwel zeker een bedrag van € 800.000.” 

 

d) Motief nr. 211, april 2017, blz. 4: 

Bespreking door Stephan Jordan van de verbouwingsplannen Riouwstraat op de open dag van 

zondag 26 februari 2017:   

“De renovatieplannen komen nu in een definitieve fase.” (…) “De etage van de bibliotheek 

valt in deze fase buiten de verbouwingsplannen.”  

 

 

6) UIT DE BELEIDSNOTITIE “DENKRICHTUNG …”  
Datum: 7 maart 2017, toegestuurd aan de deelnemers van de inspraakavond over de toekomst 

van de AViN-bibliotheek op donderdagavond 16 maart 2016.   

 

Financiën  

Op pag. 1 van de beleidsnotitie “Denkrichting over de toekomst van de landelijke bibliotheek 

AVIN” staat bij “financiën” onder meer:  

“De totale kosten voor de bibliotheek stijgen jaarlijks licht, met name door de personeelskos-

ten (28 uur per week). De exploitatie van de AVIN staat onder druk en vraagt eerder om ver-

laging van de kosten.” 

 

 

7) AANHANGSEL 
Op de open bibliotheekavond van 16 maart 2017 overhandigde ik Pim Blomaard mijn ont-

werp “alternatieve infrastructuur” (zie fig. 2 op pag. 6). Daarop antwoordde hij dat er geen 2e 

fase kwam. Ik vroeg of dan de kosten voor de verbouwing niet 100.000 minder zouden bedra-

gen, wat hij echter ontkende. 

 

 

Mees Meeussen, 30 april 2017 / 23 mei 2017  
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BIJLAGE  

 

 
 

Fig. 1 De herindeling van de 2e verdieping na de tweede verbouwingfase,  
zoals gepland in de bouwtekening d.d. 13 oktober 2016 
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Fig. 2 Een alternatieve infrastructuur voor de 2e verdieping. 
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