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Onderwerp 

Afdoening motie J.3 d.d. 12 juli 2018 over het OCC 

  

Uw raad heeft tijdens de behandeling van het voorstel van het college inzake het Onderwijs- en 

Cultuurcomplex - Spuikwartier (RIS300068) op 12 juli 2018 de door het raadslid de heer Grinwis 

ingediende motie J/3 ‘Projectbudget OCC niet verder laten stijgen’ (RIS300203) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

“De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 juli 2018, ter bespreking van het 

Voorstel van het college inzake het Onderwijs- en Cultuurcomplex - Spuikwartier (RIS300068). 

 

Constaterende dat: 

 met RV94 het college door de gemeenteraad een investeringskrediet van €177,4 miljoen ten 

behoeve van de (gebieds)ontwikkeling OCC en Spuikwartier ter beschikking is gesteld; 

 de voorliggende packagedeal een omvang heeft van € 31,0 miljoen en het projectbudget 

stijgt naar € 210,9; 

 

Overwegende dat: 

 met de packagedeal de langlopende discussies met Cadanz zijn beslecht en gewenste 

ontwerpaanpassing met behulp van een taakstellend budget worden doorgevoerd; 

 

Verzoekt het college: 

 na het van kracht worden van voorliggend raadsvoorstel met de packagedeal, het 

projectbudget niet verder te laten stijgen” 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie. 

 

Zoals tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2018 aangegeven heeft het college niet de intentie de 

kosten van het project verder te laten stijgen, maar kunnen er geen garanties worden gegeven dat er 

zich de komende jaren zaken voordoen die nu niet voorzien kunnen worden.  
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Met het sluiten van de packagedeal en de resterende post voor nu bekende risico’s en voor onvoorziene 

kosten heeft het project, mede gezien de huidige stand van zaken van het project, echter een solide 

projectbeheersing.  

 

Elk kwartaal wordt de gemeenteraad door het college geïnformeerd over de stand van zaken met 

betrekking tot de ontwikkelingen van het Spuikwartier, waaronder het OCC. In die kwartaal-

rapportages wordt uitvoerig stil gestaan bij het ontwerpproces, de uitvoering, planning en de financiën 

van het OCC. Daarnaast wordt bij elke kwartaalrapportage een vertrouwelijke financiële bijlage 

gevoegd, waarin de raad uitgebreid geïnformeerd wordt over de stand van zaken met betrekking tot 

het projectbudget en het risicodossier. Uw raad heeft hiermee elk kwartaal inzicht in de financiële 

stand van zaken van het totale project.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 

 
 


