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Memo inzake de uitbreiding van het archiefdepot. 
 
In de vergaderingen van 15 mei en 20 juni  j.l. is gevraagd om informatie die nodig is om de 
keuze voor de uitbreiding te maken nogmaals, of waar nodig verdiept, aan de vergadering voor te 
leggen. Deze notitie voorziet daarin. 
 
Reden van de uitbreiding 
 
Over de noodzaak en de  voorgenomen uitbreiding van het archiefdepot zijn het afgelopen jaar al 
enkele memo’s verschenen. 
 
Het DB en het AB hebben daar kennis van kunnen nemen. Het AB vergadering  heeft in de 
vergadering van 15 mei al principieel met de uitbreiding ingesteld, mits de financiële situatie 
(inclusief de toets aan het BBV en een advies van de accountant) duidelijk in kaart gebracht 
wordt. 
Om die reden wordt in dit memo niet meer herhaald, wat al eerder is weergegeven qua noodzaak, 
onderbouwing en alternatieven etc. 
 
Kosten uitbreiding 
 
In opdracht van het DB heeft de architect, die ook bij de nieuwbouw was betrokken, een 
berekening gemaakt van de kosten van de uitbreiding. De berekening is hierna nog een keer 
weergegeven. 
 
Raming conform opgave Krijger en Wagter Architecten BV d.d. 17 maart 2014 (excl. btw) 
 

  Raming architect 2½% prijsstijging 
Post extra 
onvoorzien Totaal 

          
Bouwkosten 520.000 13.000 17.000 550.000 
          
Installaties 200.000 5.000 10.000 215.000 
          
Indirecte bouwkosten 95.000 2.375 2.625 100.000 
          
Inventaris 95.000 2.375 2.625 100.000 
          
Totaal 910.000 22.750 32.250 965.000 

          
 
De raming van de architect gaat uit van prijsniveau 2014. 
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De verwachting is dat de uitbreiding, gelet op de noodzakelijke procedures, in 2015 kan worden 
gerealiseerd. 
Om die reden is rekening gehouden met een norm voor prijsstijging van 2½%. 
 
De architect heeft ook de tekeningen (aanzichten en plattegronden) van de uitbreiding gemaakt 
om: 

- de benodigde archiefcapaciteit in kaart te brengen 
- als basis voor de kostenberekeningen voor de betrokken partijen  
- gewijzigd aanzicht van het gebouw ten behoeve van informatieverstrekking aan 

de VvE en de omwonenden 
 
De tekeningen zijn tijdens de vergadering beschikbaar. 
 
 
Wijze van aanbesteden 
 
In relatie tot het voorgaande wordt onderstreept dat de raming van de architect uitgaat van 
realisering van de uitbreiding in bouwteamverband waarbij de partijen worden ingeschakeld, die 
ook waren betrokken bij de nieuwbouw van het complex. 
 
Er wordt, gelet op de reeds aanwezige expertise en opgedane ervaringen, van afgezien om voor 
deze uitbreiding nog een keer de Brinkgroep als begeleidende partner in te schakelen. 
Wel is voorzien in een volledige en onafhankelijke toets vooraf van de kostenraming die ten 
grondslag ligt aan het realiseren van de uitbreiding in bouwteamverband. 
 
Deze werkwijze is getoetst bij het Inkoopbureau van Regio Rivierenland in verband met de 
aanbestedingsvoorschriften. 

Sinds 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Belangrijk verschil met de vorige 
wetgeving is het feit dat de nieuwe wet ook geldt voor inkopen en aanbestedingen onder het 
bedrag van de Europese drempel. In de voorgaande wetgeving was de vrijheid voor overheden 
om onder het bedrag van de Europese drempel een “eigen” weg te volgen groot. Dat is nu niet 
langer het geval. 

Wat betekent dit voor de aanbesteding van de uitbreiding van het archief en de wens om met de 
marktpartijen, die het huidige gebouw hebben gerealiseerd, ook de uitbreiding tot stand te 
brengen? 

Procedureel betekent dit dat het RAR een enkelvoudig onderhandse procedure wil volgen. Voor 
werken mag dat tot een opdrachtwaarde van Euro 100.000,- en voor leveringen en diensten tot 
een opdrachtwaarde van Euro 30.000,-. Zelf als gedacht wordt om aan alle betrokken 
marktpartijen een individuele opdracht te geven, ontstaat er qua procedure dus een probleem 
met: 

- de bouwkundig aannemer (betreft een werk met een geschatte opdrachtwaarde ca. € 
533.000,-); 

- de installateur c.s. (betreft een werk met een geschatte opdrachtwaarde ca. € 205.000,-); 
- de architect (betreft een dienst met een geschatte opdrachtwaarde van € 35.000,-); 
- de inrichting van het archiefdepot (betreft een levering met een geschatte 

opdrachtwaarde van ca. € 97.375,-). 
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Voor deze bovenstaande opdrachten zou er, volgens de Aanbestedingswet, een meervoudig 
onderhandse procedure moeten volgen waarin minimaal 3 marktpartijen worden uitgenodigd 
om een aanbieding te doen.  

Men kan hier uitsluitend van afwijken als er voor iedere individuele opdracht objectieve 
redenen aan te voeren zijn voor de afwijking.  

Dit probleem kan "verkleind" worden door het totale werk bij de aannemer in opdracht te 
geven. Het gevolg hiervan is o.a. dat de diensten en leveringen onderdeel zijn van het 
betreffende werk. In de kern is er dan 1 werk waarvoor objectief moet worden beargumenteerd 
worden waarom dit niet volgens de meervoudig onderhandse procedure aanbesteed zal worden. 
De argumentatie hiervoor kan onder meer de volgende zijn: 

1) Het werk betreft de uitbreiding van het, in 2013 opgeleverde, gebouw van het 
Regionaal Archief. Ingeval de aanbesteding volgens de, voorgeschreven, meervoudig 
onderhandse procedure wordt uitgevoerd, is het in het voordeel van de 
aanbestedende dienst, om de marktpartijen, die het complex in bouwteam verband 
hebben gerealiseerd, uit te nodigen een aanbieding in te dienen. Deze marktpartijen 
hebben, gegeven de recente oplevering en de lopende onderhouds- en garantie 
afspraken een belangrijk kennisvoordeel ten opzichte van de overige marktpartijen. 
Het administratief belasten van marktpartijen die daardoor een achterstand hebben 
bij het mogelijk verkrijgen van de opdracht is geen doelstelling van de 
Aanbestedingswet.  

 
2) Het kennisvoordeel van de betreffende marktpartijen uit zich tevens in de bekendheid 

met de organisatie van de opdrachtgever. Hierdoor zijn de kosten voor de inzet van 
de opdrachtgever tijdens de uitvoering minimaal. Dit bedrijfseconomisch voordeel 
voor de opdrachtgever valt weg indien de opdracht wordt uitgevoerd door 
marktpartijen die niet betrokken zijn geweest bij de recente realisering van het 
complex. 

 
3) De inzet van nieuwe marktpartijen bij de realisering van de uitbreiding geeft 

beheerproblemen in het onderhoud van het gebouw en de installaties. Lopende 
onderhouds- en garantieafspraken moeten worden besproken en geïntegreerd met 
alle afstemmingsproblemen van dien alsmede het moeilijker kunnen duiden van 
verantwoordelijkheden daar binnen. 

 
4) Het uitvoeren van de voorgeschreven meervoudig onderhandse procedure is zinvol als 

alle marktpartijen een gelijke kans hebben om de opdracht te verwerven. Dat is, 
gegeven de situatie, niet het geval. Het verstrekken van de opdracht volgens de 
enkelvoudig onderhandse procedure brengt risico dat deze marktpartij (extra) 
financieel voordeel haalt uit zijn positie. Dit wordt voorkomen door een toetsing te 
laten uitvoeren op de aangeboden inschrijfsom door een externe, onafhankelijke, 
partij. Hiermee worden de belangen van het RAR voldoende geborgd en kan ook 
worden aangetoond dat door de marktpartij, waarvoor wordt gekozen, geen 
onevenredig voordeel bij deze opdracht wordt behaald. 

 
Na de toestemming van het AB voor deze werkwijze zal e.e.a. goed gedocumenteerd in het 
dossier van deze aanbesteding worden gevoegd. Daarmee wordt de goed onderbouwd gekozen 
gedragslijn toetsbaar voor de accountant. 
 
 
 



 4 

Financiële analyse 
 
Bij de discussies over de financiering van de uitbreiding zijn tot nu toe verschillende 
alternatieven aangedragen. De financiële dekking met al beschikbare liquide middelen, eventueel 
een nieuwe lening aantrekken of het vervroegd aflossen van een bestaande lening of een 
combinatie van deze opties passeerden de revue. 
In alle gevallen was er behoefte aan een duidelijke analyse van de financiële situatie per heden 
en in de toekomst van het RAR. Ook de deelnemende gemeenten vroegen bij de behandeling van 
de jaarrekening en de begroting om een analyse van het weerstandsvermogen. 
 
Zoals bekend is ten behoeve van deze analyse een externe opdracht verleend. 
Inmiddels is deze analyse gereed en is een Nota verschenen. 
 
In bijlage 1 vind u samenvatting van de Adviesnota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen. Deze nota is opgesteld door Thijs Jagersma van NCOD Financiën en 
Bedrijfsvoering in samenspraak met de accountant van het RAR en het kern DB. In de laatst 
gehouden DB vergadering is deze nota besproken, geaccordeerd en waar nodig overgenomen.  
 
De belangrijkste en adviezen en conclusies uit de Adviesnota zijn: 
 

1. Het aanpassen van enkele reserves en een meer duidelijke verdeling tussen eigen en 
vreemd vermogen en tussen voorzieningen en reserves. Het effect van deze aanpassingen 
verandert het totaal van de balans niet. Binnen deze aanpassingen is een vrij aanwendbare 
reserve beschikbaar van € 506.269. De voorgestelde aanpassingen zijn getoetst aan BBV 
en akkoord bevonden door de accountant. De aanpassing zal worden verwerkt in de nog 
op te maken jaarrekening 2014. 

 
2. De weerstandscapaciteit van het RAR zou zich, gezien de kwantificeerbare risico's, 

moeten bewegen tussen € 232.000 en € 325.000. Op dit moment is de 
weerstandscapaciteit van het RAR ruim voldoende. Per eind 2014 bedraagt die € 
1.016.929. Ook eind 2017 zal de capaciteit voldoende zijn en uitkomen op € 247.000 
(€232.000 + € 15.000 onvoorzien).  Daarbij wordt er van uitgegaan dat de uitbreiding 
van de depotcapaciteit volledig binnen de begroting zal worden gerealiseerd, onder meer 
met aanwending van een bedrag ad € 490.719 van de vrij aanwendbare reserve. 
Daarnaast kan dan ook nog zonder probleem het bedrag ad. € 300.000 voor digitalisering 
worden uitgegeven. Daarbij past wel de kanttekening dat dit dan helaas wel € 95.000 
minder is dan tot nu toe voor dit doel gereserveerd  c.q. bestemd was. 

 
In de DB vergadering van 10 oktober 2014 is besloten om in te stemmen met de conclusies van 
het Adviesnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen RAR en meer specifiek met: 
 

1. Aanpassingen binnen de balans met betrekking tot de duiding van eigen en vreemd 
vermogen en de voorzieningen en reserves en de mutaties conform het advies te 
verwerken binnen de jaarrekening 2014. 

2. In de toekomst bij het opstellen van de (meerjaren)begroting rekening houden met de 
norm voor het weerstandsvermogen zoals hier boven genoemd en langs de systematiek 
zoals die in de nota is aangegeven. 

 
 
Financiering en dekking van de lasten van de uitbreiding 
 
Aansluitend aan de analyse en rekening houdend met de uitkomsten ervan is aan de adviseur 
gevraagd om het beste scenario in kaart te brengen voor de financiering van de uitbreiding.  
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De geconstateerde uitgangspunten zijn de volgende: 
 

- het RAR heeft voldoende werkkapitaal in de vorm van liquide middelen voor de 
aankomende jaren inclusief het bekostigen van de uitbreiding en de noodzakelijk 
minimaal aanwezige liquide middelen in verband met de vastgestelde vereiste 
weerstandcapaciteit 

- de vervroegde aflossing van een BNG lening voorlopig uit te stellen, maar de rente 
ontwikkeling en daarmee de gekozen positie halfjaarlijks te evalueren. 

 
Op basis van deze uitgangspunten is het optimale scenario hierna in beeld gebracht. 
 
Binnen de huidige meerjarenbegroting en rekening houdend met de vereiste weerstandscapaciteit 
is het mogelijk om een gedeelte van een reserve tot een bedrag van € 490.719,-- in te zetten voor 
de uitbreidingsinvestering. 
 
De jaarlijkse kapitaallasten van de uitbreiding zijn € 68.468,- (op basis van de hierboven 
beschreven begroting en bij gelijkblijvende kosten). 
 
De kosten van beheer/verbruik energie etc. worden geraamd op € 13.645. 
 
Gedurende de eerste 20 jaar kan middels gedeeltelijke vrijval van de genoemde reserve een 
bedrag van € 24.500,--  worden gebruikt voor het afvlakken van de kapitaallasten. 
 
Na een periode van 20 jaar resteert dan nog uitsluitend de jaarlijks op te vangen annuïteit voor de 
bouwkosten. Daar kan dan vanaf het jaar 2030 binnen de begroting naar toe worden gewerkt.  
 
De rentekosten van de beschikbare liquide middelen(lening bij de BNG) zitten al in de begroting 
en dus in de bijdrage per inwoner verwerkt. 
 
Er behoeft dus aan de investering voor de uitbreiding in budgettaire zin niet nog een keer rente 
te worden toegerekend. Wel moet de in de begroting geraamde renteopbrengst van de overtollige 
middelen worden gecorrigeerd. Die liquide middelen worden immers gebruikt om de uitbreiding 
te kunnen betalen en kunnen dan niet meer worden uitgezet. 
 
Wanneer met al deze gegevens rekening wordt gehouden resteert er een nog te dekken jaarlijks 
bedrag ad € 31.073. 
 
Dit zal middels een bezuiniging c.q. besparing op onderdelen worden gevonden in de lopende 
begroting. 
 
In de tabel hieronder is alles nog een keer cijfermatig weergegeven. 
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Uitgangspunten: 
Rente 4,75 % 
*) 2% op geraamde rente op overtollige liquiditeit van bouwinvestering ad. € 965.000 
bedragen zijn excl. BTW 
 
Conclusie 
 
Op basis van de voorgaande informatie, advies nota's en raadpleging van externe deskundigen, is 
de conclusie dat de uitbreiding, zoals ook in het verleden al werd verondersteld, binnen de 
begroting kan worden gerealiseerd. 
 
Voorstel 
 
De voorgaande informatie resulteert in de volgende voorstellen aan het Algemeen Bestuur: 
Instemmen met: 

5.1 definitief besluit tot uitbreiding van het archiefdepot van het RAR  
5.2 rechtstreekse wijze van aanbesteden met het oog op de onderbouwde argumenten 
5.3 het financiële scenario, namelijk financiering middels eigen liquide middelen en 

de voorgestelde dekking, inclusief de jaarlijkse vrijval van een voor dat doel aan 
te wenden (vrij besteedbare) reserve 

5.4 de directie en het (kern)DB  belasten met het in overleg met de gemeente Tiel in 
gang zetten van de planologische procedure en het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning 

5.5 de directie en het(kern)DB opdragen om binnen de afgegeven en taakstellende 
financiële en budgettaire kaders de uitbreiding van het archiefdepotdepot van het 
RAR te realiseren en daarover periodiek te rapporteren. 

 
5 november 2014 

  Investering 
Afschrijvings-
termijn Rente 

Afschrijvings-
deel Annuïteit Dekking 

              
Kosten             
              
Bouwkosten 550.000 40 26.125 4.838 30.963   
Installaties 215.000 20 10.212 6.655 16.867   
Indirecte bouwkosten 100.000 20 4.750 3.095 7.845   
Inventaris 100.000 10 4.750 8.043 12.793   
              

Sub-totaal 965.000   45.837 22.631 68.468   

              
Kosten beheer/ verbruik energie        13.645   
Rente reeds begrepen en 
geraamd in paragraaf 
Weerstandsvermogen         -45.837   
Minder rente op overtollige 
liquiditeiten *)         19.300   
              
Jaarlijkse vrijval reserves           24.500 
Te realiseren bezuiniging binnen 
de begroting 2015 conform 
eerdere Ab en DB memo's            31.076 
              
              

Totaal lasten / dekking         55.576 55.576 


