
 

 

Bijlage 4: Vergelijking scenario’s Glashoes 
 
Voor het Glashoes is een drietal scenario’s uitgewerkt: 
 
• Scenario 1: verbouw energielabel A  

• Scenario 2: vernieuwbouw energielabel A  

• Scenario 3: nieuwbouw bijna energieneutraal 

 

Naast de scenario’s voor het Glashoes is een scenario uitgewerkt voor de instandhouding van de functie 
gemeentehuis, waarbij als duurzaamheidsambitie energielabel A is aangehouden: 
 
• Scenario 0: instandhouding functie gemeentehuis, energielabel A 

 
 
Om tot een goede afweging te komen tussen de scenario’s zijn de scenario’s beoordeeld op basis van 
verschillende criteria. Onderstaande scoretabel geeft daarvan een samenvatting.  
 
Samenvatting in scoretabel 
 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 0 

  
Verbouw 

Energielabel A 
Vernieuwbouw, 
Energielabel A 

Nieuwbouw, 
Bijna 

energieneutraal 

Instandhouden 
gemeentehuis, 
energielabel A 

1.Financiën (CONCEPT)**     

Investering + +/-  -  

Exploitatie eigenaarslasten - +/- +  

Investering excl. BTW 8.174           9.708                 10.823                5.745  

Saldo eigenaarslasten glashoes excl. BTW 202 207 183 174 

Eenmalige afschrijving boekwaarde 409 409 409 409 

2.Overige criteria     

2a.Concept Glashoes + ++ ++ nvt 

2b. Architectuur in relatie tot concept Glashoes + ++ ++ nvt 

2c. Ruimtelijke inpassing - toegankelijkheid +/- + ++ nvt 

2d. Organisatie en beheer + + ++ nvt 

2e. Duurzaamheid (Energie) +/- + ++ +/- 

2f. Duurzaamheid (Hergebruik materialen) + +/- -  + 

2g. Doorlooptijd tot realisatie + +/- - nvt 

2h. Frictiekosten tijdelijke huisvesting + +/- +/- nvt 

2i. (termijn tot realiseren van het) effect op 
sociaal domein 

+ +/- +/- 
nvt 

2j. Voorkeur van deelnemende partijen - +/- + nvt 

 
 
 
Toelichting 
 
Onderstaand een toelichting op de verschillende criteria. 
  



 

 

1. Financiën 
 

 
Samenvatting financiële consequenties 4 varianten tav Glashoes concept. Bedragen x € 1.000 

 

Variant   

Scenario 0 
Instandhouden 
gemeentehuis, 
energielabel A 

Scenario 1 
Verbouw 
Glashoes, 
energielabel A 

Scenario 2 
vernieuwbouw 
energielabel A 

 

Scenario 3 
Nieuwbouw, 
bijna 
energieneutraal 

#m2 bvo   
                 

3.935  
              

4.537            4.304  
                  

4.124  
investering incl. 
aandeel in BTW dat 
kostenverhogend is   

                 
5.745  8.174           9.708 

                
10.823 

structurele lasten toelichting         

gemeente als eigenaar 

lasten betreffen kap.lasten en overige 
eigenaarslasten zoals ozb, opstalverzekering.  
Op deze kosten zijn in mindering gebracht  
inkomsten uit kale huur, NK huurt om niet. Bij 
instandhouding huidig gemeentehuis alleen 
huur politie ad 5 k 406 403 410 384 

exploitatiebijdrage St. 
Glashoes 

tekort op begroting bedraagt 230 k en bestaat 
uit tekort opbrengst ruimten St. Glashoes 90 k 
en beheer en bestuur etc 140 k. Tekort moet 
naar 0,-- door meer m2 verhuur en of minder m2 
bouwen, besparen overhead op gesubsidieerde 
instellingen en /of verhoging servicekosten    0 0 0 

aanvullende subsidie 
huisvestingskosten 
gebruikers 

voor gesubsidieerde instellingen geldt 30,-- kale 
huur subsidie per bvo  0 33 33 33 

bijdrage NK/ gemeente 
Facilitair     142 142 140 

totaal structurele lasten   406 579 585 557 
dekking  
structurele lasten           

huidig budget 
gemeentebegroting  
gemeentehuis   232 232 232 232 

begroting NK  
voor zover geen dekking binnen begroting NK, 
aanvullende bijdrage gemeente Tubbergen nvt 142 142 140 

restant  structurele 
lasten te dekken  bij 
kadernota, excl. kosten 
tijdelijke huisvesting, 
aanpassing 
infrastructuur en 
asbestsanering   174 204 211 185 

            

incidentele last           

vervroegd afschrijven 
groot deel boekwaarde   409 409 409 409 

dekking incidentele last           

tlv reserve incidenteel    409 409 409 409 
 
  



 

 

 
2. Overige criteria 
 
2a. Uitstraling concept Glashoes intern  
 
Bij verbouw blijven we gebonden aan de contouren van het bestaande gebouw, waardoor het concept 
afgestemd moet worden op de bestaande constructies. Bij vernieuwbouw en nieuwbouw kan de bouw 
afgestemd worden op het concept en het concept sterker tot zijn recht komen.  
 
2b. Architectuur irt concept Glashoes 
 
In het scenario verbouw wordt rekening gehouden met een uitbreiding aan de voorkant (aanbouw) en het 
vervangen van de gevel. Daarmee zal de uitstraling van het pand versterkt worden. Bij nieuwbouw en 
vernieuwbouw is echter volledige vrijheid in de architectuur van het pand, zodat deze sterker kan worden 
afgestemd op het concept Glashoes.  
 
2c. Ruimtelijke inpassing – versterking toegankelijkheid gebouw 
 
Momenteel wordt geconstateerd dat de toegankelijkheid van het gebouw beperkt is. Door het hoogteverschil en 
de grote afstand tot het plein wordt gebouw als te hoogdrempelig ervaren.  
Bij verbouw zal de toegankelijkheid deels versterkt kunnen worden door de aanbouw, waardoor de verbinding 
met het plein versterkt wordt. Echter het hoogteverschil zal blijven bestaan. Bij de varianten nieuwbouw en 
vernieuwbouw is de vrijheid groter om het pand op dusdanige wijze in te passen dat zowel het hoogteverschil 
wordt overbrugd als de fysieke verbinding met het plein wordt versterkt.  
 
Scenario 1:    Scenario 2:    Scenario 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2d. Organisatie en beheer Glashoes 
 
Nauwelijks tot geen verschil tussen de scenario’s.  
 
2e. Duurzaamheid (energie) 

 
Onderstaand geeft een beeld van de GPR-scores per scenario: 
(Rood: energie, Groen, milieu, Paars: gezondheid, Blauw: gebruikerskwaliteit, Geel: toekomstwaarde) 
 
Verbouw en vernieuwbouw, energielabel A  Nieuwbouw, bijna energieneutraal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2f.  Duurzaam hergebruik van materialen / maatschappelijk vastgoed 
 
Vertrekpunt vanuit het project ‘nieuwe rol gemeentehuis’ betrof het toevoegen van functies aan het bestaande 
gemeentehuis. Dit sluit aan bij het beleidsuitgangspunt voor het duurzaam herontwikkelen / transformeren van 
maatschappelijk vastgoed. Bouwkundig is het huidige gemeentehuis Tubbergen nog in goede staat. Met de 
beschreven maatregelen (duurzaamheid en technische installaties) kan het gebouw nog zeker de komende 20-
30 jaar verder. Nieuwbouw gaat in tegen dit beleidsuitgangspunt. Echter, in de nieuwbouwvariant kan wel als 
uitgangspunt worden meegenomen dat waar mogelijk gebruik gemaakt moet worden van bestaande materialen.  
 
2g. Doorlooptijd tot realisatie 
 
Bij het scenario nieuwbouw moet rekening gehouden worden met een langere doorlooptijd tot realisatie, naar 
verwachting circa 1,5 jaar. Hierdoor bestaat het risico dat partijen afhaken. Gezien de aard van de huidige 
partijen (met name maatschappelijk) zal dit risico beperkt zijn en vooral gelegen zijn bij de commerciële partij 
(horeca). Oplossingen kunnen worden gezocht in tijdelijke huisvesting elders.  
 
2h. Frictiekosten tijdelijke huisvesting 
 
In alle varianten moet rekening worden gehouden met tijdelijke huisvesting. In de berekening is een pm-post 
opgenomen. De mate waarin tijdelijke huisvesting moet worden gezocht hangt af van de keuzes die worden 
gemaakt. In het scenario verbouw kan een keuze worden gemaakt om de uitvoering gefaseerd te doen, zodat 
de behoefte aan tijdelijke huisvesting beperkt blijft. Dit kan ook gelden in het scenario vernieuwbouw. In het 
scenario nieuwbouw zal zeker een oplossing moeten worden geboden voor tijdelijke huisvesting. Indien 
hiervoor units moeten worden geplaatst, zullen hiervoor de kosten oplopen. Uitgangspunt is echter zoveel 
mogelijk uit te wijken naar bestaand maatschappelijk vastgoed. Naar verwachting zijn hiervoor in Tubbergen de 
mogelijkheden aanwezig. Hierdoor zullen de kosten beperkt blijven.  
 
2i.  (termijn tot) Realiseren van het effect op sociaal domein  
 
Door realisatie van het Glashoes inclusief het Maatschappelijk Plein wordt een positief effect op het sociaal 
domein gerealiseerd, doordat de preventieve zorg en ondersteuning zoveel mogelijk aan de voorkant wordt 
ondervangen en er aan de achterkant een minder grote zorgvraag ontstaat. De verschillende scenario’s zullen 
op dit punt niet veel verschillen. Doordat in de nieuwbouw-variant naar verwachting rekening gehouden moet 
worden met een langere doorlooptijd tot aan realisatie, zal het uiteindelijk effect op het sociaal domein ook later 
gerealiseerd worden. Dit zou echter deels ondervangen kunnen worden door – vooruitlopend op de ontwikkeling 
Glashoes – het Maatschappelijk Plein deels reeds te realiseren in de bibliotheek. Bij realisatie van het Glashoes 
kan vervolgens de verschuiving en versterking plaatsvinden richting het Glashoes.  
 
2j.  Voorkeur van deelnemende partijen 
 
De deelnemende partijen, vertegenwoordigd in de (externe) projectgroep hebben unaniem hun voorkeur 
uitgesproken voor het scenario nieuwbouw, omdat zij overtuigd zijn van het feit dat dit voor het concept 
Glashoes de meest gewenste oplossing is. Toegankelijkheid, uitstraling, laagdrempeligheid, het wegnemen van 
het hoogteverschil en de ruimtelijke vrijheid om het concept Glashoes tot zijn recht te laten komen, zijn hierbij 
de belangrijkste criteria, volgens de partijen.   


