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Via deze memo wil ik u graag informeren over de uitvoering van de motie
‘provinciehuis als innovatieve E-catcher’ (M27). Het afgelopen jaar zijn er
verschillende kansen voor verduurzaming onderzocht, waarbij steeds drie zaken
centraal stonden: energie, innovatie en respect voor de (cultuur)historische waarde
van het provinciehuis en haar omgeving.
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Verkennende gesprekken met de Welstands- en Monumentencommissie
Het afgelopen jaar zijn er verschillende verkennende gesprekken gevoerd met de
Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De
provincie heeft New Best Architecten (NBA) gevraagd om hierin mee te denken. Dit
Brabantse architectenbureau is gespecialiseerd in duurzaam, energieneutraal en
circulair bouwen. Het energievraagstuk, maar zeker ook de monumentale status van
het gebouw en het feit dat de vijver als onderdeel van het ontwerp van Maaskant in
eigendom is van de gemeente ’s-Hertogenbosch, vraagt om zeer goede
samenwerking met verschillende partijen. De gevoerde gesprekken hebben
geresulteerd in een aantal onderzoeksgebieden, waar iedere partij zich in kan
vinden en van waaruit we op dit moment concrete ontwerpen kunnen gaan
formuleren. We kijken daarbij nadrukkelijk verder dan alleen naar ons eigen terrein
en zoeken waar mogelijk ook de verbinding met bijvoorbeeld de Gestelse buurt en
het Pettelaarpark, dat als bedrijventerrein in zijn geheel ook een grote
verduurzamingsopgave heeft.
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Het erfgoed van H.A. Maaskant
Het provinciehuis is het laatste werk van de gerenommeerde architect H.A.
Maaskant (1907-1977). Op dit moment is het provinciehuis een gemeentelijk
monument, maar gezien de status van de meeste werken uit het oeuvre van
Maaskant (zoals o.a. de Euromast in Rotterdam), is de kans reëel dat het
provinciehuis binnen afzienbare tijd de status van rijksmonument zal krijgen. Dit heeft
consequenties voor de manier waarop we met verduurzaming van het provinciehuis
omgaan. De belangen van de erven van Maaskant worden behartigd door architect
Cor Berg. Samen met dhr. Berg en NBA werken we de onderzoeksgebieden die
samen met de Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente ’sHertogenbosch zijn bepaald, verder uit. Om uiteindelijk tot een (zo veel mogelijk)
energieneutraal provinciehuis te komen, wordt er gewerkt aan een meerjarenplan,
dat wordt opgedeeld in verschillende fases. We hebben de ambitie om in Q1 van
2019 een inzicht te geven in dat meerjarenplan, waarbij we de
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onderzoeksgebieden zullen presenteren en een wat verder uitgewerkt
(concept)ontwerp voor fase 1 laten zien.
Vervolgstappen
Parallel aan de presentatie over de onderzoeksgebieden en het eerste concept
ontwerp van fase 1, werken we de verschillende vervolgfases verder uit, waarin
behalve energieopwekking, ook energiebesparing een grote rol zal spelen.
Tegelijkertijd werken we de technische en financiële haalbaarheid verder uit. Ook dit
zal stapsgewijs en in verschillende fases plaatsvinden, waarover we PS zo goed
mogelijk zullen blijven informeren.
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Het doel van dit traject is om te komen tot een (financieel) haalbaar plan, waarin we
binnen afzienbare tijd zoveel mogelijk energie besparen en concreet en zichtbaar
energie gaan opwekken om zo een inspirerend voorbeeld te geven. Dit alles doen
we met groot respect voor de (cultuur)historische waarde van ons huis en haar
omgeving; door te laten zien dat energie en innovatie iets kan toevoegen.

Met vriendelijke groet,
M.J.G. Spierings
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