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In de overlegvergadering van 9 november 2004 heeft de Universiteitsraad ingestemd met de
realisatie van project HOOC (thans opgesplitst in de hoofd projecten Carré en Nanolab) als
raamwerk voor de herhuisvesting van de faculteiten EWI, TNWen Mesa+.
Voorafgaand aan de overlegvergadering van 3 oktober jl. heeft de CvB-portefeuillehouder
Financiën en Vastgoed, de heer ir. K.J. van Ast, een presentatie aan u gegeven over de stand
van zaken van de vastgoed projecten. Het College van Bestuur gaat er dan ook vanuit dat deze
presentatie u voldoende informatie heeft gegeven en wil zich thans beperken tot het informeren
over de stand van zaken met betrekking tot de te realiseren projecten Carré en Nanolab.
De projecten Carré en Nanolab worden gerealiseerd ten behoeve van de integrale huisvesting
van:

Faculteit EWI

Afdeling EL -kantoren en laboratoria
Afdeling TW -kantoren
Diverse EWI

Faculteit TNW

Afdeling TN
Afdeling CT
Afdeling TG
Diensten en
Onderwijs

-kantoren
-kantoren
-kantoren
algemeen

en laboratoria (*)
en laboratoria (*)
en laboratoria
-kantoren, vergaderruimten

en diverse

(*) zover niet gehuisvestin Meanderen Zuidhorst)
Mesa'

CMA laboratoria -kantoren
Cleanroom

Algemeen

Poolruimten
Werkplaatsen

en laboratoria

Zoals in de brief van 27 september 2004, kenmerk 683.867/vgd, aan de Universiteitsraad staat
verwoord betekent de besluitvorming met betrekking tot de herhuisvesting van de hierboven
genoemde functies het volgende:
a. De projecten 1b, 1c, 2a, 2b en 2c, zoals geformuleerd in het Vastgoed plan maart 2003,
komen te vervallen.
b. Vanaf de huidige locatie van de AKI-hal tot en met de plek in het verlengde van gebouw
Zilverling wordt één volume gerealiseerd ten behoeve van de huisvesting van de faculteiten
EWI en TNW (voor zover niet gehuisvest in Meander en Zuidhorst) en het
onderzoeksinstituut MESA+ (waaronder de realisatie van een Nanolab).

c. Een (beperkt) deel van het te huisvesten programma (vooral EWI) wordt ondergebracht in
Zilverling (door inzet van de voormalige bibliotheek en eventueel een beperkte
aanpassing/uitbreiding van het gebouw). Gedacht wordt aan het clusteren van de
onderwijsruimten van de EWI-opleidingen aan de westkant van Zilverling/Hal A.
d. De entreehal B wordt eveneens in dit project betrokken; dit gebouw moet bouwkundig
worden aangepast ingevolge de convenantafspraken en verzekeringseisen.
In de overlegvergadering van 7 februari 2006 heeft de Universiteitsraad kennis genomen van de
stand van zaken met betrekking tot het Investeringsschema 2006, versie dec. 2005 (zie notitie
VGD d.d. 17 januari 2006, kenmerk UR06-006), waarin de door het College van Bestuur
opgelegde bezuinigingstaakstelling van M~ 15,0 is verwerkt.
Stand van zaken projecten Carré en Nanolab
In augustus 2004 is gestart met het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) voor beide
projecten. Een en ander heeft er in geresulteerd dat eind 2005 het voorlopig ontwerp gereed
was. Vervolgens heeft het College van Bestuur een bezuinigingstaakstelling aan de VGD
oplegd ter grootte van M~ 15,0. Het overgrote deel van deze bezuinigingstaakstelling (M~ 10,0)
is gevonden door het programma van Carré te verkleinen door reorganisatie binnen de
faculteiten TNW en EWI. Als gevolg hiervan is een herzien voorlopig ontwerp gemaakt, gevolgd
door een definitief ontwerp.
In de vergadering van 28 september 2006 heeft de Stuurgroep Vastgoed UT een positief advies
uitgebracht op basis van het boekwerk Definitief Ontwerp Carré. Dit boekwerk is ter informatie
bijgevoegd (bijlage 1). Vervolgens is formele instemming verkregen van de betrokken decanen
(EWI en TNW), waarna het College van Bestuur een voorgenomen besluit heeft genomen tot
vaststelling. Na bespreking in de Universiteitsraad zal het College van Bestuur het definitief
ontwerp vaststellen.
Parallel aan de besluitvormingsprocedure
met betrekking tot het definitief ontwerp is eind
september 2006 de Europese aanbestedingsprocedure voor project Carré gestart. Deze tijd is
noodzakelijk om de aanbestedingsprocedure zodanig af te handelen dan, zoals thans de
planning is, voor de zomer 2007 daadwerkelijk wordt gestart met de bouw van Carré.
De voorbereidingen voor de bouw van Carré zijn in november 2006 begonnen met de sloop van
de Matrix en het verleggen van diverse kabels en leidingen.
De besluitvormingsprocedure
voor het project Nanolab is gelijk aan de
besluitvormingsprocedure
voor project Carré. Het boekwerk Definitief Ontwerp Nanolab treft u
eveneens ter informatie aan (bijlage 2).
In oktober 2006 is gestart met het bouwrijp maken van de grond voor de realisatie van beide
projecten.
Over deze voorbereidingen voor de projecten Carré en Nanolab is een publicatie geplaatst in
het UT Nieuws van 5 oktober jl.
Naar verwachting zullen de projecten Carré en Nanolab april 2009 gereed zijn en kan gestart
worden met de inhuizing.
In het bestuurlijk overleg (Burgemeester en Wethouders gemeente Enschede en het College
van Bestuur van de Universiteit Twente) is besproken dat de realisatie van de projecten Carré
en Nanolab niet voor afloop van de huidige convenantdatum (4 november 2008) haalbaar is.
Dit betekent dat de gebouwen Langezijds en Hogekamp bij het aflopen van de convenantdatum
niet ontruimd zullen zijn. Voorgesteld is om, onder voorwaarden, de buiten gebruikname van de
gebouwen Langezijds en Hogekamp op te schuiven, dat wil zeggen te verlengen met één jaar,
tot november 2009. De gemeente bereidt hiertoe een sideletter voor.
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Conclusie
Op basis van de thans voorhanden zijnde ramingen past de realisatie van de projecten Carré
en Nanolab binnen het Investeringsschema 2006, versie dec. 2005 (zie notitie VGD d.d. 17
januari 2006, kenmerk URO6-006).
Investerinaen Vastaoed in relatie tot liauiditeit UT
De vastgoedontwikkeling is geheel gericht op het verkrijgen van de gebruikvergunningen
rekening houdend met de effecten van de ontwikkeling van wet- en regelgeving op het gebied
van arbo, milieu en veiligheid en het eerder genoemde convenant met de Gemeente Enschede.
De gebouwen van de universiteit kunnen niet als een ideaalcomplex worden geschouwd,
waarbij de jaarlijks te investeren bedragen ongeveer gelijk zijn aan de vrijgekomen
afschrijvingsbedragen.
De bekostiging door het Rijk kent slechts een beperkte vergoeding voor
afschrijving en rente (IVH-bijdrage), zodat aan de zogenaamde spaarfunctie onvoldoende
invulling kan worden gegeven en een beroep op vreemd vermogen noodzakelijk is.
Het vastgoedplan van de UT beslaat een periode van 1998 -2009 en wordt begroot op ~ 248,3
miljoen. !n tijd uitgezet geven de investeringen het volgende beeld:

I Investerinaen in aebouwen
I Investerinaen infrastructuur

97,7
5,7

32,2
3,8

40,9
0,6

48,2
0,3

16,0
2,9

I 103,4

36,0

41,5

48.5

18.9

De investeringen Um 2006 en de lopende verplichtingen kunnen uit eigen middelen worden
gefinancierd. Bij een verdere uitvoering van het vastgoed plan zal een beroep moeten worden
gedaan op de reeds afgesloten financieringsovereenkomst van E 165 miljoen. Op basis van de
huidige inzichten zal bij volledige uitvoering van de plannen in totaal E 125 miljoen (lang)
vreemd vermogen worden aangesproken. Het renterisico is afgedekt door gebruik te maken van
rentederivaten.
De totale kosten die samenhangen met de uitvoering van het vastgoed plan zijn hoog en stellen
de universiteit voor een zware opgave. Afschrijvingskosten en rentelasten zullen sterk
toenemen, wat zal leiden tot een verzwaring van de jaarlijkse exploitatielasten. Parallel aan de
uitvoering van het vastgoed plan zal een bezuinigingsoperatie op o.a. de dienstverlening worden
doorgevoerd met als inzet de beschikbare middelen voor het primaire proces zoveel mogelijk op
peil te houden en een sluitende exploitatie over de jaren te waarborgen.
Op basis van de meest recente meerjarenplanning gebaseerd op het vastgoed plan 2006 en de
prognose van de Rijksbijdrage voor 2006 ziet de liquiditeitspositie van de universiteit er als volgt

uit:

I Aanweziae

liauiditeit

20,4
105

enomen lenin en

Geconcludeerd kan worden dat het vastgoed plan 2006 met een totaal investeringsvolume van ~
248,3 miljoen past binnen het financiële meerjarenbeleid van de universiteit dat uit gaat van een
sluitende jaarlijkse begroting en een positief saldo in de exploitatierekening van jaarlijks ~ 1,5 à
~ 2,0 miljoen.
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