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van gebouw Rijnstate. De kosten bleven hierdoor beperkt. Wel zijn er kosten 
gemaakt voor het verplaatsen van de camera’s ten behoeve van Statenlive. Deze 
kosten bedroegen € 15.000,-.  
4.2 Grootste financiële meevallers  
Uplighters  
In de Wijsmanzaal waren uplighters (naar boven stralende verlichting) gepland. Deze 
waren van origine in deze zaal aanwezig. Gelukkig waren ze goed opgeborgen in de 
atoomschuilkelder zodat ze uit de begroting geschrapt zijn. Doordat de lampen niet 
opnieuw gemaakt hoefden te worden werd een bedrag van € 17.000,- uitgespaard.  
Verwarming centrale hal  
Een van de moeilijkste problemen was de verwarming in de ontvangsthal. In het 
ontwerp was er vloerverwarming gepland maar dit bleek technisch niet mogelijk 
vanwege de dikte van de ondervloer. Uiteindelijk is gekozen voor elektrisch 
verwarmend glas. Deze oplossing was geheel tegen de verwachting in goedkoper 
dan de geplande vloerverwarming en zelfs goedkoper dan traditionele radiatoren. De 
besparing bedroeg € 10.000,-.  
Overlast + 
Voordat de aannemer de sloophamer in ging zetten is gekeken in hoeverre het 
sloopwerk tijdens werkdagen plaats zou kunnen vinden. In de begroting was er 
rekening mee gehouden dat er ook buiten kantooruren gesloopt zou moeten worden. 
Bij de uitvoering is er wel overlast geweest maar deze overlast was echter niet te 
voorkomen door buiten werktijd te slopen. In de praktijk is het slopen buiten 
kantoorwerktijd zeer beperkt ingezet waardoor dit een financieel voordeel van € 
32.000,- opleverde.  
4.3 Conclusie  
Tijdens de verbouwing is een aantal zaken, zoals de ramen van de Statenzaal en 
verwarming op de zuidgalerij, die op de nominatie stonden voor vervanging 
meegenomen. De kosten hiervan zijn gedekt uit de voorziening groot onderhoud. 
Voor het project was in totaal beschikbaar  
€ 3.755.000,--. Tijdens het project zijn een aantal tegenvallers opgetreden zoals 
hierboven genoemd. Het totaal aan tegenvallers bedroeg € 184.000,- terwijl het 
totaal aan meevallers  
€ 59.000,- bedroeg. De tegenvallers zijn enerzijds gefinancierd met de meevallers en 
anderzijds was er rekening gehouden met tegenvallers door middel van een post 
onvoorzien.  
Het totaal aan bestedingen bedroeg € 3.769.000 ,-- Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat het budget is overschreden met € 14.000,--. Deze overschrijding wordt 
gedekt uit de voorziening groot onderhoud.  
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