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1.1 Visie
•  De komende decennia zal de focus steeds meer komen te liggen 

op de natural resources met de kernvraag of de mensheid  
bijtijds leert om de aarde en haar natuurlijke hulpbronnen op 
een verantwoorde manier aan te spreken en te gebruiken.  
Maar tegelijkertijd beheren we onze natuurlijke hulpbronnen en  
rijkdommen niet duurzaam. Hoe kan dat beter? Hoe brengen 
we beheer en gebruik in duurzaam evenwicht?

•   Vooral het mondiale waardebesef m.b.t. onze natural resources,  
inclusief de atmosfeer, zal bepalend zijn voor de effectiviteit 
van de bescherming ervan. De toekomst van de mensheid is in 
zeer belangrijke mate afhankelijk van de vraag hoe wij om-
gaan met de natural resources van de aarde. Veel organisaties 
hebben onderdelen van deze rentmeesterschapsvraag op hun 
radar. Maar samenballing, coördinatie, uitwisseling en een veel 
nadrukkelijker profilering van het stewardship-denken zal  
cruciaal blijken rond dit thema

•  Soestdijk Palace, als residentie en koninklijk erfgoed van de  
wereld vraagt om een plek dicht bij de bron. Immers, Z.K.H.  
Prins Bernhard voorzag al in de jaren negentig de schaarste van 
onze natural resources die op juiste wijze beheerd en gebruikt 
moesten worden.

1.2 Het idee
•  Soestdijk Palace als strategisch mondiaal relevant ‘sturings-

centrum’ en internationaal podium specifiek voor non-profit 
en goede doelen organisaties waar partijen elkaar ontmoeten, 
samenwerken en inspirerend richting geven middels kennis- 
uitwisseling, conceptontwikkeling en fondsvorming, Soestdijk 
Palace wordt de plek  van rentmeesterschap, waar de energie 
van Nederland en de wereld rond dit onderwerp samenkomt, 
verbindt en excelleert

•  Een high-end omgeving voor relevante organisaties én voor 
particulieren die zich op het landgoed vestigen onder de voor-
waarde dat men het ‘Residence for Global Stewardship’ moreel 
en financieel als Steward ondersteunt. Samen vormen zij een 
community van gebruikers die in tijdelijkheid deze historische 
plek leefbaar houden en inhoud geven

•  Het Wereld Natuurfonds, Commonland en Peace Parks Founda-
tion ondersteunen dit concept. Mogelijk sluiten andere relevan-
te partijen ook aan. 

1.3 Het Paleis
•  De Soestdijkse en Baarnse vleugel als inspiratie- en co- 

workingspace voor relevante nationale en internationale  
organisaties die een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en 
implementeren van wereldwijd rentmeesterschap voor de 
aarde met haar natuurlijke bronnen en die  passen binnen het 
thema ‘Residence for Global Stewardship’

•  De representatieve ruimten in het hoofdgebouw als ontmoetings-
plek ten behoeve van prestigieuze mondiale bijeenkomsten, 
conferenties, goede doelen organisaties en bewoners.

1.4 Opstallen en landgoed
•  De opstallen krijgen een residentiële functie op het hoogst 

denkbare niveau, verbouwd, gebouwd en geserviced volgens 
het ‘Cradle to Cradle®’ principe. William McDonough en Michael 
Braungart zijn de grondleggers van de Cradle to Cradle® filosofie 
die vertaald is in hun publicatie “Cradle to Cradle remaking the 
way we think”. De woonplekken behouden een privaat karakter 
zoals het nu ook is, als beschermde buren naast ‘Drakensteyn’,  
duurzaam ingepast in het landschap

•  Het landgoed van Soestdijk Palace verdient het om gedurende 
het gehele jaar open te staan voor publiek, waar beleving  van 
de natuur hand in hand gaat met de ervaring van bescherming 
en rentmeesterschap van de aarde

•  De Marechaussee kazerne is niet in deze planvorming mee- 
genomen.

1      VISIE TOEKOMSTIG  
GEBRUIK PALEIS SOESTDIJK

• Wereldwijde focus op duurzaam gebruik    van  
Natural Resources vraagt om rentmeesterschap 
oftewel Stewardship

• Soestdijk Palace krijgt ‘koninklijke’ functie als  
Residence for Global Stewardship

• In lijn met het gedachtegoed van Z.K.H.  
Prins Bernard ondersteunen het Wereld Natuur 
Natuurfonds, Commonland en Peace Parks  
Foundation dit concept

• Exclusief wonen voor ‘Stewards’ dragen het  
concept en de exploitatie van paleis en park

Cradle to Cradle® is a trademark of McDonough Braungart Design Chemistry, LLC



2.1 Modificaties paleis
•  Paleis Soestdijk blijft zoals het is, een gerespecteerd en waarde- 

vol monument. Het toekomstige, niet-publieke gebruik, past 
zich aan naar de huidige ruimtelijke indeling; de representatieve  
ruimten voor bijeenkomsten, de belendende vleugels als 
werkverblijf voor relevante organisaties, gebaseerd op een 
hedendaagse setting van co-working space en ontmoeten.  
De ‘back-of-house’ ruimten (keuken, kelderniveau) zijn ter 
ondersteuning van de congres-, werk en ontmoetingsfunctie. 
Bewoners kunnen ook gebruik maken van de aanwezige voor-
zieningen en faciliteiten zoals filmzaal, zwembad en bibliotheek;

•  Paleis Soestdijk behoeft wel aanpassingen om  weer ‘up-to-
standard’ gebracht te worden om opnieuw als professioneel 
werkpaleis te kunnen functioneren. Dit betekent duurzame 
restauratie en functionele aanpassingen.

2.2 Modificaties bijgebouwen
•  De Orangerie kan de functie als lunch restaurant behouden 

en een centrale ontmoetingsplek vormen voor het publiek en  
personen die op het landgoed werken en wonen;

•  De woningen op het landgoed zullen volgens het ‘Cradle to 
Cradle®’principe gemodificeerd worden om als high-end huis-
vesting, dan wel als voorziening (mantelzorg) voor toekomstige 
bewoners te dienen. Ook hier geldt het uitgangspunt de  in 
standhouding van bestaande bebouwing zonder extreme aan-
passingen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre 
deze woningen hiervoor geschikt zijn.

2.3 Herinrichting van het gebied
•  Op bepaalde plekken zal kleinschalige ‘cradle to cradle®’ nieuw-

bouw voor wonen gerealiseerd worden, in sommige gevallen 
gecombineerd met de huidige (woon)bebouwing. Deze functie 
zal zorgvuldig binnen de aanwezige landschappelijke contouren 
(open plekken in het bos) ingepast worden, met respect voor 
natuurlijke waarden en vigerende ruimtelijke condities; circulaire 
bebouwing en exploitatie zal hier het uitgangspunt zijn. In fase 2 
zal nadere studie moeten uitwijzen of kleinschalige uitbreiding 
van de woonfunctie realistisch en haalbaar is;

•  In een zoneringsschets (bijlage A3) zijn  de gebieden weergeven 
voor de functies werken en ontmoeten, privaat wonen met  
semi openbaar park, gesloten park (zoals thans ook het geval is)  
en een voor publiek openbaar park met parkeren.

2      VERANDERINGEN  
VAN PALEIS SOESTDIJK

•  Het paleis wordt gerespecteerd en behoud de 
representatieve functie. Het  gebouw behoeft  
wel éénmalige restauratie

•  De bijgebouwen worden ingezet conform de 
huidige functie en waar nodig gemodificeert

•  Het gebied blijft intact en open voor publiek.  
Op bepaalde plekken wordt kleinschalig maar  
exclusief ‘cradle to cradle®’ wonen toegevoegd 
met passende infrastructuur

Cradle to Cradle® is a trademark of McDonough Braungart Design Chemistry, LLC



3.1 Eigendom
•  Paleis Soestdijk blijft (voor een periode van 15 jaar) eigendom 

van het Rijk met opstallen en landgoed en draagt zorgt voor 
duurzame restauratie en functionele aanpassingen. Deze één-
malige investering in het achterstallig onderhoud wordt gezien 
als bruidsschat ten behoeve van de toekomstige bestemming

•  De bijgebouwen aan de overzijde van het paleis kunnen in onze 
visie afgestoten worden, omdat deze fysiek geen deel uitmaken  
van het landgoed en onvoldoende toegevoegde waarde  
bieden voor het concept als geheel en dienen derhalve deels als  
financieringsbron van de restauratie.

3.2 Huurder
•  Een op te richten Rechtspersoon, waarin investeerder(s) en 

participanten van Soestdijk Palace zijn vertegenwoordigd,  
exploiteert het paleis met opstallen en landgoed en huurt voor 
€ 1 per jaar van de overheid voor een periode van 15 jaar en heeft 
het recht op gebruik en onderhuur aan partijen en bewoners die 
passen binnen het thema ‘Residence for Global Stewardship’;

•  De Rechtspersoon krijgt het opstalrecht om op beperkte schaal 
woonfuncties op het landgoed te realiseren en te exploiteren, 
gecombineerd met bestaande woningen

•  De bestaande en nieuwe woningen worden voor gebruik uit-
gegeven aan toekomstige bewoners die jaarlijks een gebruiks-
vergoeding betalen, maar het paleis met opstallen en landgoed 
blijft één geheel.

3.3 Exploitant
•  De Rechtspersoon richt een beheerorganisatie op die verant-

woordelijk is voor het onderhoud en de exploitatie van het paleis 
als werk-, verblijf- en congreslocatie, de bestaande en nieuw te 
realiseren woningen, de Orangerie (horeca) en publieksfunctie 
van het park

•  De jaarlijkse exploitatie en onderhoudslasten komen voor  
rekening en risico van de Rechtspersoon, alsook de investeringen 
in de infrastructuur.

Cradle to Cradle® is a trademark of McDonough Braungart Design Chemistry, LLC

3.4 Gebruikers  
•   In het werkpaleis zullen relevante nationale en internationale 

gebruikers zich vestigen die passen binnen het thema ‘Residence 
for Global Stewardship’ en de community vormen die Soestdijk 
Palace gaan ‘laden’

•  De congresfaciliteiten zullen internationale bijeenkomsten  
hosten, zoals de World Climate Change Summit, IUCN Word 
Conservation Congress en UNESCO World Heritage Convention

•  De doelgroep van bewoners bestaat uit de top van vermogende 
senioren in Nederland die hun oude dag willen doorbrengen in 
een residentiële omgeving met out standing zorgfaciliteiten en 
voorzieningen

•  Het Nederlandse publiek dat gebruik wil maken van het land-
goed als recreatie- en educatiemogelijkheid, waar men kan 
genieten van de ongerepte natuur en tijdelijke exposities en 
showcases over het rentmeesterschap van de aarde.

3      VERANTWOORDELIJKHEDEN  
VAN HET EIGENDOM

•  Het Rijk blijft voor minimaal 15 jaar eigenaar  
van het paleis, het landgoed en  opstallen

•  Een Rechtspersoon huurt het paleis, het landgoed 
en de opstallen voor € 1,- per jaar en neemt de 
exploitatie over voor eigen rekening en risico

•  Een Rechtspersoon voegt op beperkte schaal een 
woonfunctie toe. Op basis van een opstalrecht

•  Soestdijk Palace wordt geladen door vestiging van 
relevante  nationale en internationale organisaties 
en mondiale congressen



4.1 Investering en exploitatie
•  Voor een overzicht van investering en exploitatie wordt  

verwezen naar de berekening in de bijlage (exelsheet), deze 
berekening is gebaseerd op koop door de overheid na 15 jaar;

•  In fase 2 zal nader onderzoek moeten uitwijzen of het  
gehanteerde volume realistisch en haalbaar is.

4.2 Visie toekomstige eigendomssituatie
•  Voor de eigendom situatie na 15 jaar zijn twee modellen  

denkbaar die in fase 2 nader uitgewerkt worden:
  
>  de woonfunctie wordt circulair ontwikkeld en na 15 jaar  

verwijderd, of
  >  de woonfunctie wordt circulair ontwikkeld, waarna de  

overheid het recht krijgt op koop.

Cradle to Cradle® is a trademark of McDonough Braungart Design Chemistry, LLC

4      KOSTEN, BATEN EN  
TOEKOMSTIGE SITUATIE

•  Het Rijk wordt gevraagd éénmalig te investeren  
in de restauratie van het paleis. In overleg  
dient bekeken te worden of en in welke mate 
investeringen in tuin, park, bos, infrastructuur en 
beveiliging noodzakelijk zijn als onderdeel van 
deze bruidsschat

•  De overige investeringen worden gedaan door  
de Rechtspersoon

•  De Rechtspersoon stuurt op een kostendekkende 
exploitatie van paleis, landgoed en opstallen  
inclusief openstelling voor het publiek



Cradle to Cradle® is a trademark of McDonough Braungart Design Chemistry, LLC

5      PARTIJEN 

5.1 Residence for Global Stewardship wordt  
ondersteund door:

Commonland heeft als missie het wereldwijd op grote schaal 
herstellen van ecosystemen. Het goed herstellen van land-
schappen levert niet alleen ecologisch winst op maar ook geld, 
werk en hoop voor de mensen die er wonen. Commonland  
vertegenwoordigt gerenommeerde partijen en werkt samen met  
onder andere Erasmus Universiteit, Wageningen Universiteit,  
International Union for Conservation of Nature (IUCN) en de  
Nederlandse Rijksoverheid. 

Peace Parks Foundation is een non-profit organisatie die grens-
overschrijdende natuurgebieden beschermt en  investeert in 
menselijke hulpbronnen. Peace Parks Foundation ondersteunt 
de economische ontwikkeling, het behoud van de biodiversiteit 
en regionale stabiliteit in zuidelijk Afrika.  Nelson Mandela en 
Prins Bernhard behoren tot de oprichters.

Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes 
in voor natuurbescherming over de hele wereld. Het WNF  streeft 
ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantsoorten op aarde 
te beschermen. En brengt samen met anderen een wereld tot 
stand waar mens en natuur in harmonie leven. 

5.2 Residence for Gobal Stewardship wordt  
ontwikkeld en geëxploiteerd door:

De expertise van Paul Kotvis richt zich op exploitatie management 
van hoogwaardige multifunctionele gebouwen en gebieden. 
Door een juiste mix van functies, voorzieningen en een dedicated 
management “on-site” wordt belevingswaarde voor gebruikers 
en eigenaren van onroerend goed gecreëerd. 

In de periode 1982-1988 werkte hij voor het Koninklijk Huis als 
chef de bureau van de Hofmaarschalk en Intendant en in 2013 
voor het RVOB t.b.v. project Hembrug, Zaanstad.

draaijer+partners is al sinds 1995 thuis in de wereld van gebied, 
gebouw en gebruik. Voor d+p is dit allereerst een wereld van 
mensen en dan pas van stenen. Daarom stelt d+p het gebruik 
van gebieden en gebouwen centraal. Daar ligt de focus, van begin 
tot eind. Maar wel met beide benen op de grond; adviezen zijn  
concreet en uitvoerbaar. Draaijer+partners heeft ervaring met 
beheer, herontwikkeling en herbestemming van rijksvastgoed 
zoals het Koninklijk Instituut voor de Tropen en Paleis ’t Loo.

Bij Delta Development Group staat vastgoedontwikkeling voor 
het realiseren van het juiste product en voor het creëren van 
toegevoegde waarde voor bestaande projecten, in goede balans 
tussen functionaliteit en economische haalbaarheid. Doelstelling  
is het circulair ontwikkelen van kwalitatieve projecten die hun waarde  
behouden en een positieve invloed hebben op hun omgeving, 
waardoor iets terug gegeven wordt aan de maatschappij en  
omgeving. Park 20I20 in Hoofddorp is een praktijkvoorbeeld 
van de wijze waarop Delta Development Group met partners  
VolkerWessels en de Reggeborgh Groep, samen met William 
McDonough + Partners een duurzame gebiedsontwikkeling en 
exploitatie realiseert.

De Reggeborgh Groep is een private investeringsmaatschappij 
en gevestigd in Rijssen en partner van Delta Development Group.



aanwijzing beschermd monumen, 
complexnummer: 531285)

Monumenten  (kadastraalnummer)

Hoofdgebouw (D673)

Historische tuin- en parkaanleg (D634, D644, 
D645, D646, D649, D672, D673, D681, D698, D702, D726, 
D728, D730, D758, D791)

Hekwerk met hekpijlers (D673)

Twee wachthuisjes (D673)

Parkwachterswoning (D646)

Oranjerie (D673)
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Wilhelminachalet (D673)

Watertoren (D673)
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Gedenkmonument (D673)

Tuinornament (D673)

Zonnewijzer (D673)

Vier tuinvazen (D673)

Speelboerderij “’t Kraaynest” (D673)

Jachthuis prins Hendrik (D673)

Jachthuis prins Willem II (D673)

Jachthuis prins Alexander (D673)
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Boerderij (D702)

Koninklijke stallen (D702)

Intendant woning met schuurtje (D702)

Gedenknaald (D730)

Speelhuisje Ixienita (D673)

Logisgebouw  (D702)

Houten werkschuur (D702)

Hondengraven (D673)
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Soestdijk  Palace,  Residence  for  Global  Stewardship
Overzicht  investering  en  exploitatie
d.d.  14  oktober  2015

Gebouw Nummer Oppervlakte Investering Wie  investeert? Opbrengsten Exploitatielasten Exploitatieopbrengsten Functie
m²  bvo totaal  m²  bvo per  m²  bvo  (€) totaal  (€) per  m²  bvo  (€) totaal  (€) per  m²  bvo  (€) totaal  (€) per  m²  gbo  (€) totaal  (€)

Hoofdgebouw

Renovatie  en  functionele  aanpassing  hoofdgebouw 8.762 €  54.762.500 Het  Rijk €  0 €  1.314.300 €  657.150

Hoofdgebouw 100009 8.762 €  6.250 €  54.762.500 €  0 €  0 €  150 €  1.314.300 €  75 €  657.150 ontmoeten  en  werken

Bijgebouwen

Renovatie  en  functionele  aanpassing  bijgebouwen 1.767 €  435.420 Rechtsvorm €  0 €  125.230 €  443.100

Orangerie 100010 807 €  60 €  48.420 €  0 €  0 €  50 €  40.350 €  100 €  80.700 horeca,  publiek

Watertoren 100011 205 €  120 €  24.600 €  0 €  0 €  50 €  10.250 €  0 €  0

Woning 100012 172 €  480 €  82.560 €  0 €  0 €  50 €  8.600 €  600 €  82.560 wonen,  privaat

Woning 100013 150 €  480 €  72.000 €  0 €  0 €  50 €  7.500 €  600 €  72.000 wonen,  privaat

Woning 100014 150 €  480 €  72.000 €  0 €  0 €  50 €  7.500 €  600 €  72.000 wonen,  privaat

Woning 100015 143 €  480 €  68.640 €  0 €  0 €  50 €  7.150 €  600 €  68.640 wonen,  privaat

Woning 100016 140 €  480 €  67.200 €  0 €  0 €  50 €  7.000 €  600 €  67.200 wonen,  privaat

Kapitaalslasten €  0 €  0 €  36.880 €  0

Bijgebouwen  overzijde

Renovatie  en  functionele  aanpassing  bijgebouwen  overzijde 6.925 €  0 €  7.382.000 €  0 €  0

Herenhuis 100028 609 €  0 €  0 €  2.000 €  1.218.000 €  0 €  0 €  0 €  0 Afstoten

Berging 100030 135 €  0 €  0 €  500 €  67.500 €  0 €  0 €  0 €  0 Afstoten

Manage 100031 643 €  0 €  0 €  500 €  321.500 €  0 €  0 €  0 €  0 Afstoten

Garage  gebouw 100032 1.739 €  0 €  0 €  500 €  869.500 €  0 €  0 €  0 €  0 Afstoten

Logiesgebouw 100033 162 €  0 €  0 €  2.000 €  324.000 €  0 €  0 €  0 €  0 Afstoten

Staldepartement 100034 1.795 €  0 €  0 €  500 €  897.500 €  0 €  0 €  0 €  0 Afstoten

Woning  en  kantoor 100035 441 €  0 €  0 €  2.000 €  882.000 €  0 €  0 €  0 €  0 Afstoten

Woning  blok 100036 1.401 €  0 €  0 €  2.000 €  2.802.000 €  0 €  0 €  0 €  0 Afstoten

Overige  opstallen

Renovatie  en  functionele  aanpassing  overige  opstallen 341 €  503.500 Rechtsvorm €  0 €  175.846 €  15.680

IJskelder 100019 20 €  0 €  0 €  0 €  0 €  20 €  400 €  0 €  0

Kinderspeelhuis 100022 99 €  300 €  29.700 €  0 €  0 €  50 €  4.950 €  0 €  0 voorziening,  privaat

Filtergebouw 100024 25 €  0 €  0 €  0 €  0 €  20 €  500 €  0 €  0

Sportpaviljoen 100026 148 €  300 €  44.400 €  0 €  0 €  50 €  7.400 €  0 €  0 voorziening,  privaat

Chalet 100027 49 €  600 €  29.400 €  0 €  0 €  50 €  2.450 €  400 €  15.680 wonen,  privaat

Zwembad  buiten 100023 1 €  350.000 €  350.000 €  0 €  0 €  100.000 €  100.000 €  0 €  0 voorziening,  privaat

Tennisbanen 100025 1 €  50.000 €  50.000 €  0 €  0 €  10.000 €  10.000 €  0 €  0 voorziening,  privaat

Bruggen  en  duikers 100020 1 €  0 €  0 €  0 €  0 €  2.500 €  2.500 €  0 €  0

Gedenknaald 100021 1 €  0 €  0 €  0 €  0 €  5.000 €  5.000 €  0 €  0

Kapitaalslasten €  0 €  0 €  42.646 €  0

Ontwikkeling

Nieuwbouw  residences 15.000 €  36.450.000 Rechtsvorm €  0 €  3.837.315 €  6.750.000

Exclusieve  wooneenheden 15.000 €  2.430 €  36.450.000 €  0 €  0 €  50 €  750.000 €  600 €  6.750.000

Kapitaalslasten €  0 €  0 €  3.087.315 €  0

Management  Soestdijk  Palace

Hospitality  &  property  services €  500.000 Rechtsvorm €  0 €  1.500.000 €  0
Bemensing,  coordinatie  en  inkoop  diensten post 1 €  500.000 €  500.000 €  0 €  0 €  1.500.000 €  1.500.000 €  0 €  0

Kapitaalslasten €  0 €  0 €  42.350 €  0

Terrein

Nieuwe  infrastructuur €  5.040.000 Rechtsvorm €  0 €  476.888 €  0
Infrastructuur post 1 €  5.040.000 €  5.040.000 €  0 €  0 €  50.000 €  50.000 €  0 €  0

Kapitaalslasten €  0 €  0 €  426.888 €  0

Subtotaal €  97.691.420 €  7.382.000 €  7.429.580 €  7.865.930

Onvoorzien €  9.769.142 €  0 €  371.479 €  0
Onvoorzien €  9.769.142 €  0 5% €  371.479 0 €  0

Totaal  (excl.  BTW) €  107.460.562 €  7.382.000 €  7.801.059 €  7.865.930

Resultaat  (excl.  BTW) -‐€  100.078.562 €  64.871

Terrein

Openstellen  voor  publiek €  25.980.000 Het  Rijk(?) €  0 €  2.550.000 €  894.500

Tuin  (25ha),  park  (75ha)  en  tuinsieraden post 1 €  12.000.000 €  12.000.000 €  0 €  0 €  2.000.000 €  2.000.000 €  712.000 €  712.000 Aard  en  omvang  investering/  exploitatie  n.t.b.
Bos  (65ha) post 1 €  4.380.000 €  4.380.000 €  0 €  0 €  250.000 €  250.000 €  182.500 €  182.500 Aard  en  omvang  investering/  exploitatie  n.t.b.
Infrastructuur post 1 €  5.040.000 €  5.040.000 €  0 €  0 €  250.000 €  250.000 €  0 €  0 Aard  en  omvang  investering/  exploitatie  n.t.b.
Beveiliging post 1 €  4.560.000 €  4.560.000 €  0 €  0 €  50.000 €  50.000 €  0 €  0 Aard  en  omvang  investering/  exploitatie  n.t.b.

Subtotaal €  25.980.000 €  0 €  2.550.000 €  894.500

Onvoorzien €  2.598.000 €  0 €  255.000 €  0
Onvoorzien €  2.598.000 €  0 10% €  255.000 0 €  0

Totaal  (excl.  BTW) €  28.578.000 €  0 €  2.805.000 €  894.500 Onderzoeken  of  optimalisatie  mogelijk  is

Resultaat  (excl.  BTW) -‐€  28.578.000 -‐€  1.910.500 Onderzoeken  of  optimalisatie  mogelijk  is

Totaal  (excl.  BTW) €  136.038.562 €  7.382.000 €  10.606.059 €  8.760.430

Resultaat  (excl.  BTW) -‐€  128.656.562 -‐€  1.845.629

Bovenstaande  berekening  is  een  eerste  financiele  onderbouwing  en  verdient  nog  nader  onderzoek  en  uitwerking
Bovenstaande  berekening  dient,  in  samenspraak  met  het  Rijksvastgoedbedrijf,  nog  nader  geoptimaliseerd  te  worden
Bovenstaande  berekening  gaat  uit  van  de  koopvariant  na  15  jaar  tegen  een  nader  te  bepalen  koopsom
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