
A
A

-1
6

0
6

-1
2

1
7

-m
m

d
 

Revitalisering Stadhuis Groningen             

            12 juni 2017 Inclusief geactualiseerde teksten, d.d. 8 september 2017 
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1. Inleiding en samenva�ng 

Voor u ligt het eindresultaat van het ontwerpend onderzoek 

naar de mogelijkheden voor het revitaliseren van het stad-

huis in Groningen.   

1.1 Achtergrond  

Het stadhuis aan de Grote Markt in Groningen is meer dan 

200 jaar oud en hee# visueel en func�oneel een centrale 

plek in de stad. Het stadhuis is een rijksmonument en is in de 

negen�ger jaren van de vorige eeuw voor het laatst 

(grootschalig) verbouwd. De func�onaliteit en het gebruiks-

gemak kennen momenteel beperkingen, tevens is een grote 

onderhoudsbeurt nodig. Daarnaast wordt de gemeenteraad 

na de verkiezingen (in november 2018) als gevolg van de 

autonome groei (> 200.000 inwoners) uitgebreid met 6 le-

den, o#ewel tot 45 raadsleden.  

In de huidige opzet is er beperkt ruimte voor deze uitbrei-

ding, waardoor de aanleiding ontstond voor onderzoek naar 

mogelijke scenario’s om de raadszaal uit te breiden en het 

noodzakelijk onderhoud weg te werken, maar ook om de 

func�onaliteiten te herijken/herposi�oneren en het stadhuis 

opnieuw toekomstbestendig te maken.  

1.2 Tijdsverloop 

Het presidium hee! op 31 augustus 2016 ingestemd om het 

proces revitalisering stadhuis rechtstreeks voor ‘vragen en 

bedenkingen’ te agenderen voor de raadsvergadering op 28 

september 2016.  

 

Er is gestart met het opstellen van een Globaal Programma 

van Eisen (hierna: Globaal PvE). In het Globaal PvE waren 

een 0-scenario (minimaal noodzakelijk) en drie scenario’s 

voor revitalisa�e opgenomen welke waren opgebouwd uit 

verschillende bouwstenen. Het Globaal PvE is ter informa�e 

gedeeld in de raadsvergadering van 28 september 2016. 

Hierbij is tevens goedkeuring gevraagd voor het starten van 

het ontwerpend onderzoek.  

Aan drie verschillende architecten is gevraagd om een ont-

werpend onderzoek uit te voeren voor één van de drie revi-

talisa�escenario’s. Op 4 november 2016 zijn de resultaten 

van het ontwerpend onderzoek van de drie architecten in het 

stadhuis gepresenteerd.  

Deze bijeenkomst was onderdeel van Let’s Gro. Aansluitend 

aan de presenta�e vond een openbare discussie plaats. Te-

gelijker�jd is de website www.gemeente.groningen.nl/

aanpakstadhuis in de lucht gegaan. Op deze website is een 

informa�e filmpje geplaatst met uitleg over de aanleiding 

van het project en een globale duiding van de ideeën van de 

architecten. De stadjers konden gebruik maken van de moge-

lijkheid om een publieksenquête in te vullen. Op 12 novem-

ber 2016 stond het stadhuis open voor het publiek en wer-

den bezoekers rondgeleid door het gebouw. Ongeveer 100 

mensen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.  

De resultaten van het ontwerpend onderzoek zijn vervolgens 

besproken in een werkbijeenkomst met de raad op 1 maart 

2017. Het doel van de werkbijeenkomst was om rich�ngge-

vende informa�e op te halen om het Globaal PvE verder uit 

te werken.  

Uit de werkbijeenkomst is onder andere opgehaald dat het 

wenselijk is om het onderhoud van het stadhuis op restaura-

�eve wijze uit te voeren. Ook is in de werkbijeenkomst geble-

ken dat voor sommige bouwstenen aanvullend ontwerpend 

onderzoek gewenst is om de rich�ng te kunnen bepalen. Dit 

Opstellen PvE Ontwerpend onderzoek architecten, incl. financiën  

Let’s Gro, 4 november 2016 

Aanvullend ontwerpend onderzoek 

Goedkeuring ontwerpend                     

onderzoek,  28 september 2016 

Werkbijeenkomst met raad,  

1 maart 2017 

Eindresultaten in                                              

raadsbijeenkomst, 12 juli 2017 
Instemming              

presidium,                              

31 augustus 2016 

Ontwerpend onderzoek  

Het ontwerpend onderzoek is een verkenning naar de             

(on)mogelijkheden van het stadhuis. Deze verkenning 

wordt gedaan aan de hand van pla!egronden en beeldma-

teriaal. Het betreffen mogelijke denkrich#ngen (ideeën), er 

is geen sprake van een ontwerp.  
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geldt bijvoorbeeld voor de raadzaal.  

Naar aanleiding van de werkbijeenkomst met de raad is in 

april en mei aanvullend ontwerpend onderzoek gedaan naar 

de mogelijkheden. In dit document wordt per bouwsteen 

beschreven in welke mate wordt voldaan aan de eisen en 

wensen en welke kwaliteit wordt behaald. 

1.3 De Bouwstenen 

Het Globaal PvE voor het stadhuis is opgebouwd uit bouw-

stenen, zie ook figuur 1. Op basis van de bouwstenen hebben 

drie architecten het ontwerpend onderzoek uitgevoerd. De 

resultaten van het ontwerpend onderzoek zijn in de werkbij-

eenkomst met de raad besproken. Hierna volgt een korte 

toelich!ng van de huidige status per bouwsteen.  

 

Raadzaal 

De raadzaal dient te worden uitgebreid tot 45 plaatsen, daar-

naast dient de raadzaal op meerdere onderdelen te worden 

verbeterd. In de werkbijeenkomst met de raad zijn de        

(on)mogelijkheden voor de raadzaal besproken, waarbij de 

raadzaal op de huidige loca!e wordt uitgebreid dan wel 

wordt verplaatst naar elders in het stadhuis. In de werkbij-

eenkomst is opgehaald dat aanvullend ontwerpend onder-

zoek nodig is naar de raadzaal. De resultaten van dit onder-

zoek worden in dit document beschreven.  

Onderhoud, restaura!e en revitalisering 

Het stadhuis is toe aan een onderhoudsbeurt. In de werkbij-

eenkomst met de raad is opgehaald dat het wenselijk is om 

het onderhoud restaura!ef uit te voeren. In het aanvullend  

onderzoek is daarom uitgegaan van het restaura!ef onder-

houden van het stadhuis.  

Duurzaamheid 

De gemeente Groningen hee% de ambi!e om het stadhuis te 

verduurzamen en de klimaatbeheersing op orde te brengen. 

De mogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid zijn in 

de werkbijeenkomst besproken. Uit de werkbijeenkomst is 

opgehaald dat het wenselijk is om variant 2 uit te voeren, 

a&oms!g uit het onderzoek dat gedaan is naar mogelijke 

duurzaamheidsmaatregelen en besparingsop!es. In het aan-

vullend onderzoek is daarom uitgegaan van het uitvoeren 

van variant 2 ten aanzien van duurzaamheid.  

Representa!viteit en publieksruimten 

De representa!viteit van het stadhuis wordt als onvoldoende 

ervaren en dient dan ook verbeterd te worden. De mogelijk-

heden voor verbetering zijn besproken !jdens de werkbij-

eenkomst. Uit de werkbijeenkomst is opgehaald dat aanvul-

lend onderzoek wenselijk is naar de mogelijkheden voor het 

verbeteren van de representa!viteit. De resultaten van dit 

onderzoek worden in dit document beschreven.  

Flexibele werkomgeving en vergaderen 

In de huidige situa!e zijn de werkplekken in het stadhuis 

verspreid over alle verdiepingen. De ambi!e is er om een 

flexibele werkomgeving te realiseren die bestaat uit per-

soonsgebonden en een flexibele werkplekken. Uit de werk-

bijeenkomst is opgehaald dat de raad het begrijpelijk vindt 

dat er gekeken wordt naar het beter benu*en van de be-

schikbare ruimten. In dit document is verdere uitwerking 

Figuur 1. Schema!sche weergave bouwstenen van werkbijeenkomst raad, d.d. 1 maart 2017 
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gegeven aan de mogelijkheden met betrekking tot de flexibe-

le werkomgeving en het vergaderen.  

1.4 De op!es  

Op basis van de opgehaalde informa!e uit de werkbijeen-

komst met de raad is aanvullend ontwerpend onderzoek 

gedaan. 

Uit dit onderzoek blijkt dat bij de raadzaal op de huidige loca-

!e niet aan alle gestelde wensen en eisen kan worden vol-

daan. Daarom is er naast op!e A - Raadzaal op huidige loca-

!e, nog een op!e uitgewerkt, namelijk op!e B - Raadzaal op 

3e verdieping. In figuur 2 zijn deze twee op!es schema!sch 

weergegeven.  

In beide op!es wordt uitgegaan van het restaura!ef onder-

houden van het stadhuis. Ten aanzien van duurzaamheid 

wordt in beide op!es uitgegaan van variant 2. Deze twee 

bouwstenen zijn in beide op!es dus gelijk.  

In beide op!es zit voldoende flexibiliteit om de eisen en wen-

sen te kunnen realiseren ten aanzien van de flexibele werk-

omgeving en vergaderen. Daarom is hier in deze fase nog 

geen nadere invulling aan gegeven (wie en wat komt waar).  

De eerste en tweede verdieping zijn in beide op!es daarom 

ook op gelijke wijze uitgewerkt.  

De resultaten uit het aanvullend onderzoek gaan dan ook 

vooral over (de loca!e van) de raadzaal, de daarmee gepaard 

gaande effecten en de mate van gewenste representa!viteit.  

 

 

Figuur 2.  Schema!sche weergave op!e A en op!e B 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Samenva"ng  

Op de volgende pagina's is een samenva#ng opgenomen 

van de twee op!es, middels een overzicht met pla*egronden 

per verdieping. Daarnaast vindt u een kwalita!eve samen-

va#ng van op!e A en op!e B op basis van de resultaten van 

het aanvullend onderzoek en zoals in dit document beschre-

ven.  

Op!e                

A 

 

 

 

Op!e        

B 
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Figuur 3. Samenva#ng op!e A en op!e B, middels pla$egronden per verdieping 



Gemeente Groningen | Revitalisering Stadhuis Groningen                           |7 

 

Representa!viteit en 

publieksruimten 

Flexibele werkomgeving 

en vergaderen 
Financiën Planning 

Inleiding en                 

samenva#ng  
Raadzaal 

Onderhoud, restaura!e 

en revitalisering 
Duurzaamheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Samenva#ng op!e A en op!e B, kwalita!ef 

            Op�e A        Op�e B                

Bouwsteen:                               Raadzaal huidige loca�e   Raadzaal 3e verdieping 

Raadzaal 

- Uitbreiding tot 45 plaatsen mogelijk                   

- Verbetering zichtlijnen (debat)        

- Verbetering zicht op presenta!emiddelen 

- Recht doen aan het dualisme 

- Raad niet met rug naar het publiek 

- Mul!func!oneel gebruik raadzaal 

- Uitbreiding publiekstribune (nu 67 plaatsen) 

- Verbetering klimaatbeheersing 

- Toegankelijkheid (afstand naar raadzaal vanaf entree) 

- Mogelijkheid toevoegen interrup!epodium 

- Toekomstbestendigheid (flexibiliteit) 
 

Onderhoud, restaura�e en revitalisering        gelijk        gelijk 

Duurzaamheid            gelijk        gelijk 

Representa�viteit en publieksruimten        gelijk        gelijk 

Flexibele werkomgeving en vergaderen        gelijk        gelijk  

Financiën - Investeringskosten (eenmalig, incl. dekking)         € 1.256 miljoen          € 1.136 miljoen 

Financiën - Jaarlasten (op basis van de ne%o investeringskosten)           € 516.000                         € 589.000       
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2. Raadzaal 

2.1 Inleiding 

In de werkbijeenkomst met de raad op 1 maart 2017 is geble-

ken dat er aanvullend onderzoek nodig is om besluitvorming 

over de raadzaal te kunnen laten plaatsvinden.  

In de werkbijeenkomst met de raad is opgehaald dat het 

goed func!oneren van de raadzaal een strikte eis is, bij voor-

keur op de huidige loca!e. Indien dit niet op de huidige loca-

!e mogelijk is dan is het verplaatsen van de raadzaal naar 

elders in het stadhuis denkbaar. Het Globaal PvE voor de 

raadzaal zoals het er lag is naar aanleiding van de werkbij-

eenkomst aangepast en opgenomen in de ‘Terugkoppeling 

werkbijeenkomst, d.d. 1 maart 2017’. Dit Globaal PvE hee! 

als vertrekpunt gediend voor het aanvullend onderzoek. 

Uit het aanvullend onderzoek blijkt dat bij de raadzaal op de 

huidige loca"e niet aan alle gestelde wensen en eisen kan 

worden voldaan. Daarom is er naast op"e A - raadzaal op  

huidige loca"e, nog een op"e uitgewerkt, namelijk op"e B - 

raadzaal op 3e verdieping.  

In de volgende paragrafen worden de twee op"es beschre-

ven, er wordt aangegeven in welke mate ze wel en niet vol-

doen en wat de kwaliteit van de op"es is.  

 

 

 

 

2.2 Op�e A - Raadzaal huidige loca�e 

Voor de huidige raadzaal is een inpassingsstudie uitgevoerd 

om te kunnen bepalen welke opstellingen mogelijk zijn. Hier-

bij zijn onder andere de opstellingen in een cirkel, ellips, vier-

hoek, U-opstelling en rijen onderzocht.  

Er is gestreefd naar de naar de meest op"male opstelling,  

waarbij aan zoveel mogelijk eisen en wensen tegemoet 

wordt gekomen. De resultaten van de inpassingsstudie zijn in 

bijlage 1 toegevoegd.  

Uit de inpassingsstudie blijkt dat de meervoudige ellips in 

een U-vorm de meest op"male opstelling is. Hierbij is uitge-

gaan van dezelfde stoel– en tafelafme"ng als in de huidige 

situa"e. In figuur 5 wordt deze opstelling weergegeven. Zie 

ook bijlage 2 voor de resultaten van het aanvullend onder-

zoek, inclusief de legenda voor de gehanteerde le$ers in 

figuur 5. 

2.2.1 Voor- en nadelen  

De meervoudige ellips in u-vorm voldoet op de volgende 

onderdelen:                                                                                               

- Uitbreiding naar 45 plaatsen is mogelijk 

- De raadzaal doet recht aan het dualisme; er is sprake 

van een gelijkwaardige opstelling van college en raad 

- Zichtlijnen worden grotendeels verbeterd ten behoe-

ve van het deba$eren (elkaar kunnen aankijken) 

- Verbetering klimaatbeheersing 

- Beperkt aantal plaatsen zit met rug naar het publiek 

Maar op onderdelen ook niet: 

- Het aantal publieksplaatsen wordt verminderd tot 40 

plaatsen (nu zijn er 67 publieksplaatsen) 

- Zichtlijnen op de presenta"emiddelen is las"g op te 

lossen  

- Te veel func"es in een (te) kleine en lage ruimte (niet 

in verhouding) 

- Beperkte mogelijkheden in varia"e opstelling  

- Onvoldoende flexibiliteit om eventuele gewenste aan-

passingen in de toekomst op te kunnen vangen 

- Mul"func"oneel gebruik van de ruimte beperkt mo-

gelijk 

- Eventueel toevoegen spreekgestoelte niet mogelijk 

- Krappe looplijnen  
Figuur 5. Meest op"male opstelling huidige raadzaal, op"e A 
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Uit de inpassingsstudie blijkt dat een opstelling te realiseren 

is die voldoet aan het realiseren van 45 plaatsen, waarmee 

de zichtlijnen grotendeels worden verbeterd en waarbij recht 

wordt gedaan aan het dualisme. Op de overige onderdelen 

wordt echter niet voldaan, waardoor compromissen gesloten 

dienen te worden ten aanzien van het op!maal func!oneren 

van de raadzaal.   

Om een indruk te geven van de toekoms!ge situa!e is in 

figuur 6 een impressie toegevoegd.  

 

In op!e A blijven de trappen en li% op dezelfde plek, zoals 

weergegeven op de pla&egrond van de begane grond in fi-

guur 7. Indien de raadzaal op de huidige plek blij% zal de 3e 

verdieping worden aangepakt waarbij onder andere aan de 

binnenzijde een glaskap wordt gemaakt om meer dag-

lich&oetreding te realiseren. Dit wordt verderop in het docu-

ment nader toegelicht. 

Figuur 6. Impressie raadzaal op huidige loca!e, op!e A Figuur 7. Pla&egrond begane grond, op!e A 
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2.3 Op�e B - Raadzaal 3e verdieping 

De raad  hee$ aangegeven dat het goed func!oneren van de 

raadzaal een strikte eis is. In op!e A kan niet aan alle eisen 

en wensen worden voldaan, daarom is ook de op!e onder-

zocht om de raadzaal te verplaatsen naar de 3e verdieping. 

Indien de raadzaal verplaatst wordt kan de opstelling worden 

gerealiseerd die voldoet aan de eisen en wensen. In figuur 8 

is deze opstelling weergegeven.  

Figuur 8. Meest op!male opstelling raadzaal 3e verdieping 

In op!e B wordt een nieuw dak ‘opgelicht’ boven het be-

staande. Hierdoor kan daglicht de zaal instromen. De pu-

bliekstribune (oplopend) kan aan de linkerzijde worden gere-

aliseerd. De techniekdesk met zitplaats voor de bode aan de 

rechterzijde. Zie ook bijlage 2 voor de resultaten van het aan-

vullend ontwerpend onderzoek, inclusief de legenda voor de 

gehanteerde le!ers in figuur 8. 

 

 

2.3.1 Voor– en nadelen  

Indien de raadzaal wordt verplaatst naar de 3e verdieping 

wordt voldaan aan de volgende  onderdelen: 

- Uitbreiding naar 45 plaatsen en nieuwe opstelling met 

voldoende ruimte mogelijk (eventueel tot 50 plaat-

sen) 

- Het aantal publieksplaatsen wordt uitgebreid tot 72 

plaatsen (nu zijn er 67 publieksplaatsen) 

- Prominente loca!e in gebouw  

- Verbetering klimaatbeheersing en (posi!onering) pre-

senta!emiddelen mogelijk  

- Voldoende flexibiliteit om eventuele gewenste aan-

passingen in de toekomst op te kunnen vangen 

- Mul!func!oneel gebruik mogelijk: bijeenkomsten, 

recep!e etc.  

- Van meest onaantrekkelijke naar meest aantrekkelijk 

ruimte  

In deze op!e kan een raadzaal worden gerealiseerd die vol-

doet aan de eisen en wensen. Hiermee wordt voldaan aan de 

wens om een goed func!onerende raadzaal te realiseren.  

Om een beeld te geven van de toekoms!ge situa!e is in fi-

guur 9 een impressie van de raadzaal op de 3e verdieping  

toegevoegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 9. Impressie raadzaal op 3e verdieping, op!e B 
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In deze op�e worden de trappen en li#en verplaatst (in op�e 

A blijven de trappen en li# op dezelfde plek), zie ook figuur 

10. Het verplaatsen van de raadzaal naar de derde verdieping 

betekent daarnaast dat er ruimte wordt vrijgespeeld voor 

een andere func�e in de huidige raadzaal. Dit wordt verder-

op in het document nader toegelicht.  

Figuur 10. Pla%egrond 3e verdieping, op�e B 
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3. Onderhoud, restaura�e en revitalisering 

3.1 Onderhoud  

Het stadhuis is toe aan een onderhoudsbeurt. Het volgende 

onderhoud dient minimaal te worden uitgevoerd (uit het 

meerjarenonderhoudsplan):  

- Schilderwerk binnen en buiten  

- Vervangen verlich�ng door LED verlich�ng 

- Vervangen vloerbedekking  

- Herstel glazen vloer atrium 

- Schoonmaken  gevel, incl. herstel voegwerk 

- Onderhoud buiten trap entree voorzijde  

- Vervangen verwarmingsinstalla�es en ven�la�e 

Omdat bij vervanging wordt uitgegaan van duurzamere vari-

anten verbetert dit de energiepresta�e (bijvoorbeeld een 

energiezuinigere CV en de verlich�ng in LED).  

3.2 Restaura�e 

In de werkbijeenkomst met de raad is aangegeven dat het 

wenselijk is dat het onderhoud op een restaura�eve wijze 

wordt uitgevoerd, waarbij het stadhuis in vroegere staat 

wordt hersteld.  Dit betekent dat eerst een studie wordt ge-

daan naar de ontstaansgeschiedenis van het stadhuis en de 

kernwaarden van de neoclassicis�sch architectuur.  

Het onderhoud van de structuur van het gebouw (gevel, en-

tree, ontslui�ng en s�jgpunten) wordt restaura�ef uitge-

voerd. Aan de ontslui�ng ‘hangen’ de verschillende ruimten. 

Het restaura�ef onderhouden betekent onder andere dat de 

marmeren vloerafwerking wordt hersteld (de vloerbedekking 

wordt verwijderd) en er worden hangende armaturen ge-

plaatst (in plaats van indirecte plafond verlich�ng). Naast de 

ontslui�ng van het gebouw worden de volgende publieke 

ruimten gerestaureerd: 

- Ontvangstruimte 

- Trouwzaal 

- Leeskamer 

- Oude raadzaal 

Er wordt een basis restaura�e voorgesteld voor beide op�es. 

Dit betekent dat in beide op�es op gelijke wijze het restaura-

�ef onderhoud wordt uitgevoerd. Voor specifieke ruimten 

(bijvoorbeeld de oude raadzaal en de trouwzaal) wordt de 

monumentale waarde verder hersteld /versterkt door meer 

aandacht voor details en een kwalita�ef hogere uitstraling.   

In de volgende fase wordt nader onderzoek gedaan naar 

eventuele auteursrechten van het plafond en de vloerbedek-

king in de gang op de 1e en 2e verdieping.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12. Ontslui�ng op restaura�eve wijze hersteld 

Figuur 11. restaura�ef onderhouden stadhuis 
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3.3  Revitalisering 

Naast het op restaura!eve wijze onderhouden van het stad-

huis wordt voorgesteld om in beide op!es de volgende on-

derdelen in het stadhuis aan te pakken om het stadhuis toe-

komstbestendig te maken: 

- Vernieuwen trap achterzijde naar volwaardig s!jgpunt 

- Schilderen trappenhuis / li$ 

- Vernieuwen toiletgroepen 

- Vernieuwen pantry / repro 

- Ruimte voor de bodes 

- Aanpassing van de construc!e 1e en 2e verdieping 

- Flexplekken, werkplekken B&W en GMT 

- Aanpassing van het huidige atrium tot gebruiksruimte 

A%ankelijk van de keuze voor de plek van de raadzaal dient 

ook de begane grond en de 3e verdieping te worden aange-

pakt.  

3.3.1 Op!e A - Raadzaal huidige loca!e 

Bij op!e A worden de volgende onderdelen aanvullend aan-

gepakt. Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd 

indien de raadzaal op de huidige loca!e blij$, en waarbij op 

de 3e verdieping de kap aan de binnenzijde wordt openge-

maakt en een glaskap wordt gerealiseerd.  

- Verwijderen binnenzijde kap en aanbrengen glazen 

dakvlak aan de binnenzijde  

- Realiseren vergaderkamers op 3e verdieping 

- Toevoegen glaswanden ten behoeve van daglich'oe-

treding vergaderkamers 

Zie ook figuur 13 voor een impressie van de 3e verdieping bij 

op!e A.  

 

 

 

 

 

 
Figuur 13. Impressie op!e A - Aanpassing 3e verdieping (in de impressie zijn de tussenwanden weggelaten) 
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3.3.2 Op!e B - Raadzaal 3e verdieping 

Zoals eerder beschreven worden in op!e B de trappen en 

li$en verplaatst (in op!e A blijven de trappen en li$ op de-

zelfde plek). Dit betekent dat vanaf de centrale hal de trap-

pen en li$ bereikbaar zijn. Hierdoor kunnen bezoekers zich 

vanuit de centrale hal rechtstreeks naar boven verplaatsen, 

bezoekers hoeven hierdoor geen andere ruimten in het stad-

huis te betreden. In figuur 14 is een impressie opgenomen 

van de centrale hal. 

Bij op!e B worden de volgende onderdelen ten aanzien van 

de revitalisering aanvullend aangepakt. Deze werkzaamhe-

den dienen te worden uitgevoerd bij het verplaatsen van de 

raadzaal naar de 3e verdieping. 

- Techniekruimtes rondom raadzaal 3e verdieping  

- Ombouw huidige raadzaal naar bijvoorbeeld verga-

derruimten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 14. Impressie op!e B - trappen en li$ vanaf de centrale hal bereikbaar (zicht met rug naar entree) 
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3.4 Overige onderdelen 

In de volgende paragrafen worden de onderdelen toeganke-

lijkheid & beveiliging, brandveiligheid, monumenten-/

welstandscommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (hierna: RCE) voor de beide op!es beschreven.  

3.4.1 Toegankelijkheid & beveiliging 

Een van de aandachtspunten die is genoemd in de werkbij-

eenkomst met de raad is de huidige toegankelijkheid van het 

stadhuis. Ten aanzien van de toegankelijkheid wordt in beide 

op!es de entree aangepast, zodat de toegang van het stad-

huis wordt verbeterd.   

In op!e A blij$ de toegankelijkheid verder gelijk aan de huidi-

ge situa!e. De entree van de raadzaal via een achter ingang 

of andere verdieping is hierbij subop!maal.  

In op!e B wordt de toegankelijkheid verder verbeterd omdat 

de trappen en li$ worden verplaatst naar de entree. Waar-

door bezoekers zich vanaf de centrale hal rechtstreeks naar 

de raadzaal op de 3e verdieping kunnen verplaatsen. Ook in 

op!e B is de entree van de raadzaal op een andere verdie-

ping en hierdoor subop!maal.   

Naast de toegankelijkheid wordt ook de beveiliging van het 

stadhuis in op!e B verbeterd. Doordat in op!e B bezoekers 

zich rechtstreeks naar de 3e verdieping kunnen verplaatsen 

hoeven bezoekers geen andere ruimten in het stadhuis te 

betreden.  

3.4.2 Brandveiligheid  

Een van de aandachtspunten die werd genoemd in de werk-

bijeenkomst met de raad is de brandveiligheid. Beide op!es 

zijn getoetst op brandveiligheid. Voor wat betre$ het aspect 

veilig vluchten zijn in deze eerste verkenning naar brandvei-

ligheid de nieuwbouwvoorschri$en gehanteerd. De persoon-

lijke veiligheid van aanwezigen voldoet daarmee aan de 

meest recente voorschri$en die ook voor nieuw te bouwen 

gebouwen gelden. Uit de toets komen de volgende bevindin-

gen naar voren.  

Op!e A - Raadzaal huidige loca!e 

- Er zijn twee trappenhuizen aanwezig in het stadhuis. 

Een van deze twee trappen moet een directe uitgang 

naar buiten bezi%en. Deze mogelijkheid is goed in te 

passen in deze op!e.  

- Met de trappenhuizen wordt geschat dat een be-

ze#ng van 100 tot 120 personen per verdieping mo-

gelijk moet zijn. Op de begane grond is dit ca. 400 

personen. Wanneer een hogere beze#ng gewenst is 

dan is dit op te vangen door voor de trappenhuizen 

voorruimtes te realiseren om alle personen op een 

bouwlaag vlot op te vangen. De beze#ng kan daar-

mee worden verruimd naar circa 200 tot 250 perso-

nen per bouwlaag. 

Aantal toelaatbare personen in op!e A: 

- Begane grond:  ca. 400 personen 

- Eerste verdieping ca. 100-250 personen 

- Tweede verdieping ca. 100-250 personen 

- Derde verdieping ca. 100-250 personen 

Op!e B - Raadzaal 3e verdieping  

- Ook in op!e B zijn twee trappenhuizen aanwezig. 

Voordeel van op!e B is dat het trappenhuis aan de 

voorzijde op de eerste verdieping via de sta!etrappen 

een uitgang hee$ direct naar buiten. In op!e B hoe-

ven dus geen aanvullende maatregelen genomen te 

worden.  

- Het aantal personen dat toelaatbaar is per verdieping 

is daarnaast hoger dan in op!e A. De reden daarvoor 

is dat in deze op!e de voorruimte bij de li$ kan die-

nen als opvangruimte. Bij brand op de eerste en derde 

verdieping kunnen de aanwezigen dan snel een veilig 

heenkomen zoeken.  

Aantal toelaatbare personen in op!e B: 

- Begane grond:  ca. 400 personen 

- Eerste verdieping ca. 350 personen 

- Tweede verdieping ca. 170 personen 

- Derde verdieping ca. 400 personen 

3.4.3 Monumenten-/welstandscommissie en RCE 

Aandachtspunt bij de voorgestelde op!es is de opstelling van 

de monumenten-/welstandscommissie, de RCE en het stre-

ven naar reversibiliteit (omkeerbaarheid van de ingrepen). In 

beide op!es worden in meer of minder mate ingrepen ge-

daan in het gebouw.  

Een ander aspect dat mee kan spelen is de verschijningsvorm 

van het gerenoveerde gebouw. Bij op!e B wordt een nieuw 
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dak ‘opgelicht’ boven het bestaande, zie ook figuur 15.              

Hierdoor kan daglicht de zaal instromen. De mate waarin het 

nieuwe dak mag en wenselijk is om hierboven uit te steken is 

een onderwerp dat in de volgende fase verder aan bod kan 

komen. In het geval er geen delen mogen uitsteken zal de 

raadzaal circa 7,1 meter hoog bedragen. Dit is ongeveer 3,5 

meter meer dan de huidige raadzaal (huidige raadzaal is 3,6 

meter hoog).  

In juli en augustus hebben reeds gesprekken plaatsgevonden 

met de monumenten-/welstandcommissie en de RCE over de 

ontwerpende onderzoeken.* 

Figuur 15. Doorsnede raadzaal op 3e verdieping   

9,6 m.  
7,1 m.  

*De gespreksverslagen met de monumenten-/welstandscommissie en RCE zijn opgenomen in de raadsstukken.  
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4. Duurzaamheid 

4.1 Inleiding 

De gemeente Groningen hee$ de ambi!e om het stadhuis te 

verduurzamen en de klimaatbeheersing op orde te brengen. 

Duurzaamheid dient, naast duurzaamheid in gedrag en in 

gebruik van het gebouw, gevonden te worden in technische 

oplossingen. Hiervoor hee$ M³ energie-adviseurs op verzoek 

van Gresco een quick scan (d.d. 2 november 2015) gemaakt 

van mogelijke duurzaamheidsmaatregelen en besparingsop-

!es. De voorgestelde varianten zijn besproken in de werkbij-

eenkomst met de raad. Uit de werkbijeenkomst is opgehaald 

dat het wenselijk is om variant 2 uit te voeren, met nader 

onderzoek naar innova!eve toepassingen (meer investeren 

in duurzaamheid om geld terug te verdienen). In variant 2 

wordt het meeste rendement behaald (kosten vs. comfort).  

4.2 Onderdelen bouwsteen duurzaamheid 

In variant 2 wordt de volgende type maatregelen genomen, 

of vervangende maatregelen die hetzelfde duurzaamheidsni-

veau bewerkstelligen: 

- Vervangen beglazing door isola!eglas (HR monumen-

tenglas) 

- Naisoleren kap en zoldervloer 

- Warmtepompsysteem en HR-ketel bivalent 

- Bodemsysteem duurzame koeling  

- LED lichtplan 

- PV panelen binnendaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten:

- i PV oppervlak afhankelijk 
van dakoplossing, inpassing 
vraagt aandacht

- r het isoleren van de gevel 
aan de binnenzijde bij 
variant 4 en MV balans in 
variant 3 conflicteert met 
restauratie-aanpak

variant 1         variant 2        variant 3         variant 4 
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5. Representa�viteit en publieksruimten 

5.1 Inleiding 

De representa!viteit van het stadhuis en met name het inte-

rieur wordt als ondermaats ervaren. Voor ontvangsten en 

officiële gelegenheden wordt momenteel veelal naar andere 

loca!es uitgeweken.  

Doel is om de representa!viteit van het stadhuis passend te 

maken aan wat men mag verwachten bij een stadhuis van de 

zevende stad van Nederland. Waarbij de representa!viteit 

ook meer aansluit bij de status als rijksmonument.   

In de werkbijeenkomst met de raad is daarnaast opgehaald 

dat het wenselijk is dat de representa!viteit van het stadhuis 

wordt verbeterd: 

- Met respect voor het gebouw (maar het hoe% geen 

cultuurhistorisch museum te worden) 

- Met eenheid in het interieur, en dat de 

- Interieur inrich!ng duurzaam van karakter is 

5.2 Onderdelen bouwsteen representa�viteit 

Naar aanleiding van de opgehaalde informa!e uit de werkbij-

eenkomst is op de volgende manier invulling gegeven aan 

het verder verbeteren van de representa!viteit. Kenmerken-

de maatregelen die onderdeel zijn van deze bouwsteen zijn:  

- Een verdere kwaliteitsverbetering van de algemene, 

representa!eve ruimten die gebruikt worden voor 

ontvangsten en officiële gelegenheden, door meer 

aandacht voor details en een kwalita!ef hogere uit-

straling.   

- Nieuw meubilair in samenhang met de architectuur 

en interieur 

- Passende kwaliteit afwerking (vloeren, wanden, pla-

fonds)  

Ook het uitvoeren van het onderhoud op restaura!eve wijze 

(zoals het vervangen van de vloerbedekking en het schilder-

werk, maar ook door bijvoorbeeld het plaatsen van hangen-

de armaturen in plaats van indirecte plafond verlich!ng), 

draagt bij aan verbetering van de representa!viteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 16. Referen!es representa!viteit en publieksruimten a&oms!g uit werkboek, d.d. 1 maart 2017 
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6. Flexibele werkomgeving en vergaderen  

6.1 Flexibele werkomgeving en vergaderen 

In de huidige situa!e zijn de werkplekken in het stadhuis 

verspreid over alle verdiepingen. De ambi!e is er om een 

flexibele werkomgeving te realiseren die bestaat uit per-

soonsgebonden en flexibele werkplekken. Uitgangspunt voor 

de flexibele werkomgeving is meer gedeeld gebruik van 

werkplekken om de beze#ng en benu#ng van werkplekken 

te verbeteren. 

In de werkbijeenkomst is opgehaald dat het begrijpelijk is dat 

er gekeken wordt naar het beter benu%en van de beschikba-

re ruimten. Daarnaast is opgehaald dat: 

- Het wenselijk is om de 3e verdieping aan te passen, 

onder andere om meer daglicht te verkrijgen  

- momenteel de grotere frac!es beschikken over een 

werkkamer die losgekoppeld is van de vergaderka-

mer. Dit lijkt een werkbare oplossing voor meer frac-

!es 

Van hieruit is vertrekpunt geweest: 

- Een eigen frac!ekamer voor geconcentreerd overleg, 

werken, opslag, vertrouwelijkheid en het behouden 

eigen iden!teit 

- Losse vergaderruimten die door verschillende frac!es 

gebruikt kunnen worden, maar die ook door anderen 

te gebruiken zijn 

- Om ergens in (de nabijheid van) het stadhuis de mo-

gelijkheid te hebben om in klein gezelschap 

(vertrouwelijke) ontvangsten te kunnen doen 

- Een concentra!e werkplek dient beschikbaar te zijn 

om een mo!e te kunnen schrijven/uitwerken  

In beide op!es zit voldoende flexibiliteit om de eisen en wen-

sen te kunnen realiseren. Daarom is er in deze fase voor ge-

kozen nog geen verdere invulling te geven aan de flexibele 

werkomgeving en het vergaderen (wie en wat komt waar).   

De eerste en tweede verdieping zijn in beide op!es daarom 

ook gelijk uitgewerkt. De keuze voor de plek van de raadzaal 

hoe& namelijk geen invloed te hebben op de invulling van 

deze twee verdiepingen. In de volgende fase wordt verdere 

uitwerking gegeven aan de invulling van deze twee verdie-

pingen.  

De invulling van de begane grond en de 3e verdieping is ech-

ter wel a'ankelijk van de keuze voor de loca!e van de raad-

zaal. Dit wordt in de volgende paragrafen nader toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17. Referen!es flexibele werkomgeving en vergaderen a*oms!g uit werkboek, d.d. 1 maart 2017 
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6.2 Op!e A - 1e t/m 3e verdieping  

Indien de raadzaal op de huidige loca!e blij$ wordt de 3e 

verdieping aangepakt. Momenteel is dit geen fijne verdieping 

om te werken en is er sprake van onvoldoende daglicht.  

Bij op!e A wordt daarom voorgesteld om de 3e verdieping 

aan te pakken. Middels het toepassen van een glazen dakvlak 

aan de binnenzijde wordt meer daglich&oetreding gereali-

seerd. Zie ook figuur 13 op bladzijde 13 voor een impressie. 

Door de werkruimten ook aan de gevelzijde te plaatsen 

wordt meer ruimtelijkheid gecreëerd op de 3e verdieping. 

Hier kunnen bijvoorbeeld werkplekken of vergaderkamers 

gerealiseerd worden.  

6.3 Op!e B - begane grond t/m 2e verdieping 

Indien de raadzaal wordt verplaatst naar de 3e verdieping 

komt de ruimte van de huidige raadzaal vrij. De huidige raad-

zaal zal geschikt gemaakt worden voor een andere func!e. 

Hier kunnen bijvoorbeeld werkplekken en/of vergaderruim-

ten gerealiseerd worden. Door het situeren van de raadzaal 

op de 3e verdieping ontstaat in het bestaande gebouw meer 

ruimte voor het realiseren van flexibele werkomgevingen en 

grotere vergaderruimten. Mocht de raad in de toekomst wil-

len besluiten op een andere manier te willen vergaderen  

(poli!ek café, gelijk!jdige raadscommissies, etc.) dan biedt 

op!e B hier mogelijkheid toe.  

 



Representa�viteit en 

publieksruimten 

Flexibele werkomgeving 

en vergaderen 
Financiën Planning 

Inleiding en                       

samenva"ng 
Raadzaal 

Onderhoud, restaura#e 

en revitalisering 
Duurzaamheid 

 

 

Gemeente Groningen | Revitalisering Stadhuis Groningen                       |21 

7. Financiën 

7.1 Toelich"ng 

De kosten van beide op#es zijn geraamd. Dit is een globale 

raming op basis van kengetallen. De kosten zijn opgesplitst in 

incidentele en structurele lasten.  

7.2 Uitgangspunten 

De bedragen zoals hiernaast weergegeven zijn gebaseerd op 

de volgende uitgangspunten:  

- Bij de berekening van de structurele lasten is de voor-

gestelde ROP (rente-omslag percentage) 2018 van 

2,0% aangehouden 

- Afschrijvingstermijnen zijn conform de gemeentelijke 

richtlijnen 

- De onroerend goed investeringen worden afgeschre-

ven tot een restwaarde van 25% van de investering. 

Dit is conform de financiële verordening mogelijk voor  

gemeentelijk kernvastgoed en parkeergarages 

- De investeringskosten zijn exclusief BTW, prijspeil 

2017, er is geen rekening gehouden met indexering 

7.3 Verhuizen en "jdelijke huisves"ng  

In de ramingen zijn geen kosten opgenomen voor het verhui-

zen en de #jdelijke huisves#ng. Een indica#e voor de verhuis-

kosten (uithuizing en inhuizing) bedraagt circa € 20.000,- 

exclusief BTW, per verhuizing. A&ankelijk van de scope van 

het project. De vaste medewerkers van het stadhuis worden 

in de overige gemeentelijke loca#es ondergebracht.  

De commissievergaderingen worden gehuisvest in een van 

de grotere vergaderloca#es van de gemeente. Ten behoeve 

van de raadsvergaderingen wordt rekening gehouden met de 

kosten voor het huren van een externe loca#e. Een indica#e 

van deze kosten bedraagt circa € 10.000,- exclusief BTW, per 

jaar. 

 

 

 

 

 

 

    

Optie A - Raadzaal op huidige locatie

Afschrijvings-      

termijn

Investering              

€ (x 1.000)

Bruto 

investering

Subsidie / 

dekking

Netto 

investering
Jaarlast

Jaarlijkse 

besparing
Netto jaarlast

Onderhoud 0 2.500 2.500 1.244 1.256

Duurzaamheid 50 1.570 47 25 22

Restauratie  

- meubilair

25

10

2.350

530

106

64

106

64

Revitalisatie 25 5.910 266 266

Raadzaal 25 1.290 58 58

Totaal 14.150 2.500 1.244 1.256 541 25 516

Optie B - Raadzaal op 3e verdieping

Afschrijvings-        

termijn

Investering              

€ (x 1.000)

Bruto 

investering

Subsidie / 

dekking

Netto 

investering
Jaarlast

Jaarlijkse 

besparing
Netto jaarlast

Onderhoud 0 2.380 2.380 1.244 1.136

Duurzaamheid 50 1.500 45 25 20

Restauratie

- meubilair

25

10

2.350

590

106

71

106

71

Revitalisatie 25 4.180 188 188

Raadzaal 25 4.530 204 204

Totaal 15.530 2.380 1.244 1.136 614 25 589

Jaarlijkse kosten 

€ (x 1.000)

Jaarlijkse kosten 

€ (x 1.000)

Eenmalige kosten 

€ (x 1.000)

Eenmalige kosten 

€ (x 1.000)
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7.4 Benchmark referen!eprojecten 

Project Monument Renovatie/ restauratie
Vernieuwing 

installaties
Vernieuwing interieur Verduurzaming Totaal m2 BVO € per m2 BVO

1. Schouwburg Groningen X X (X) 1.090 € 1.125,-

2. Shell Den Haag X X X X 16.000 € 2.100,-

3. Vondelparkpaviljoen X X X 2.500 € 2.600,-

4. Project (vertrouwelijk) X X X X 90.000 € 3.500,-

5. Mauritshuis X X X 6.400 € 3.900,-

6. Rijksmuseum X X X X X 44.500 € 5.400,-

7. Project (vertrouwelijk) X X X X X
(mondelinge              

toelichting)

(mondelinge            

toelichting)

€ -
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€ 2.000 

€ 3.000 

€ 4.000 

€ 5.000 

€ 6.000 

€
 p

e
r 

m
2

 B
V

O
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8. Planning 

 

Globale ontwikkelingsplanning Revitalisatie Stadhuis Groningen

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

31-05-2017 (versie 4)

maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Overall planning

Onderzoek revitalisatie

Besluitvorming raad (o.a. globaal PvE, voorbereidingskrediet)

Nadere uitwerking projectopdracht (PvE, scope, projectorganisatie)

Contractering uitwerkende partijen (EU aanbesteding) Aanbesteding

Uitwerken ontwerp - VO/DO -  TO Uitwerken VO/DO TO

Voorbereiden besluitvorming

Besluitvorming (uitvoeringskrediet)

Contractering uitvoerende partijen (EU aanbesteding)

Uithuizing

Realisatie Realisatie

Inhuizing (begin 2021)

2021

ve
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n

 g
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m
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e
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2017 2018 2019 2020

* Planning indica!ef en a"ankelijk van scope project 
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