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PvdA Deventer Sterk en Sociaal 

Geacht College,           
 

De plannen voor het "Huis van Deventer" hebben veel stof doen opwaaien. Om bekende redenen heeft de PvdA-

fractie uiteindelijk aangegeven niet in te kunnen stemmen met de voorliggende plannen. Nu ook de nieuwe coalitie 

geen uitvoering meer wil geven aan het "huis van Deventer" ontstaat er een nieuwe situatie. 
 

Het is daarom tijd dat we gezamenlijk vooruit kijken en op zoek gaan naar een gedragen oplossing voor 

passende huisvesting van het ambtelijk apparaat en de bibliotheek. Naar de mening van de PvdA-fractie is het 

daarbij essentieel om niet dezelfde fout te maken als bij de eerste plannen. Omdat er toen slechts één oplossing was, 

en er niet meer gediscussieerd werd met de Deventer bevolking over alternatieven, ging  het draagvlak verloren. 
 

Via deze brief roepen wij het College van B&W op tot een open en transparant proces, waarin verschillende opties 

voor huisvesting van ambtenaren en bibliotheek voldoende uitgewerkt en bediscussieerd worden. Er moet namelijk 

hoe dan ook worden besloten waar en hoe het ambtelijke apparaat de komende jaren gehuisvest kan worden. Onze 

ambtenaren hebben immers recht op een goede werkplek! 
 

Hetzelfde geldt ook voor andere huisvestingsvragen die om een oplossing vragen. De bibliotheek verdient op korte 

termijn een moderne huisvesting, met meer ruimte om te kunnen functioneren. Ook zijn we op zoek naar 

mogelijkheden om Theater Bouwkunde, het filmhuis en de gemeentelijke musea op korte termijn goed onderdak te 

bieden. De PvdA-fractie is bereid mede verantwoordelijkheid te dragen voor het vinden van een antwoord op 

deze vraagstukken. Maar dan wel door ruimte te bieden aan alternatieven; er moet gekozen kunnen worden. Alleen 

dan is het mogelijk van gedachten te wisselen met de bevolking en draagvlak te verkrijgen. Nu dat zo prominent in uw 

coalitieakkoord staat, vertrouwen wij op uw steun voor dit pleidooi. 
 

Om deze reden formuleren wij een denkrichting, die u naast de uwe kunt leggen. Wij sluiten daarbij ook niet uit dat er 

nog meer serieuze oplossingsrichtingen bestaan die meegenomen kunnen worden in de discussie. De door ons 

aangedragen alternatieve denkrichting moet daarbij niet gezien worden als een definitief standpunt maar als één van 

de opties. In de nieuwe situatie die nu is ontstaan is het van belang dat alle opties (opnieuw) in beeld  zijn en serieus 

worden afgewogen. Wij geven u met deze denkrichting alvast een mogelijke keuze mee . 
 

Uitgangspunt van deze denkrichting is ‘geen sloop en nieuwbouw als bestaande gebouwen geschikt gemaakt 

kunnen worden’. We willen toetsen of we zo verantwoord, slim en duurzaam omgaan met geld en gebouwen. Bij 

deze denkrichting borduurt de PvdA voort op wat reeds in 2004 in de Visie Binnenstad-Zuid is vastgelegd.  
 

Een situatieschets: voor wie moet onderdak worden geregeld? 

 De gemeente heeft het ambtelijk apparaat nu ondergebracht in de Leeuwenbrug. De baliefuncties daar zijn te 

beperkt om een optimale service te kunnen verlenen. De werkruimten zijn op een redelijk niveau ingericht. Er 

is behoefte aan meer vergaderruimten en aan een ander werkplekconcept.  

 De bibliotheek heeft nu te weinig m
2
 om zich goed te presenteren. Een vergroting van het oppervlak en een 

modernisering van de inrichting is gewenst. 

 Theater Bouwkunde is dringend aan een betere huisvesting toe met de mogelijkheid een groter publiek te 

ontvangen. Bouwkunde heeft nu een zaal met een vlakke vloer. 

 Het filmhuis wordt goed bezocht en heeft de wens om het zalenaanbod in grootte en aantal uit te breiden. Een 

filmhuis heeft hellende vloeren. 

 De musea zijn nu in verschillende gebouwen gehuisvest en willen graag een centrale huisvesting. 
 

In de Visie Binnenstad Zuid is aangegeven dat de omgeving van de Nieuwe Markt een cultureel brandpunt moet 

worden en dat het Grote Kerkhof levendiger moet worden. Daarmee wordt de relatie tussen binnenstad en IJssel 

versterkt.  
 

Een overzicht: beschikbare gebouwen 

De gemeente beschikt nu over o.a. de volgende gebouwen waarvoor een bestemming kan worden gezocht: 

 De school aan de Nieuwe Markt (“Hegius”). Vlakke vloeren. 

 De Oude schouwburg met voorgebouw. In het voorgebouw zaal met vlakke vloer, daarachter een zaal met 

hellende vloer en een groot podium. 
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 Het gebouw van de huidige bibliotheek, dat na eventuele nieuwbouw van de bibliotheek vrij zou komen. 
 

In de plannen die het College in ieder geval tot de zomer van 2009 had, worden de school aan Nieuwe Markt en de 

oude schouwburg beiden gesloopt en wordt het huidige pand van de bibliotheek op de Brink verkocht (en 

waarschijnlijk ook gesloopt).  
 

Een denkrichting: beter gebruik van beschikbare gebouwen 

Als denkrichting geven we u een mogelijke match mee tussen de vraag naar ruimte en het aanbod aan beschikbare 

gebouwen. We proberen bestaande gebouwen zo goed mogelijk te (her)gebruiken. Maar dat moet wel slim gebeuren, 

dus het gebouw moet technisch en qua bestemmingsplan passen bij de beoogde functie. 
 

Als we zo naar vraag en aanbod kijken willen we de volgende denkrichting meegeven voor een open proces: 

 De representatieve functies van de gemeente blijven aan het Grote Kerkhof: gemeenteraad, B&W, 

vergaderlocaties en trouwzaal. 

 Huisvesting van het ambtelijk apparaat kan (blijvend of tijdelijk) gerealiseerd worden in de Leeuwenbrug  Het 

gebouw is goed bereikbaar met alle soorten vervoer en ligt op een knooppunt. Het is een kantoorgebouw dat 

goed aan te passen is aan de wensen van de gemeente. Het gebouw wordt dan intern gerenoveerd en 

heringericht.  

 De oude schouwburg wordt herbestemd. Theater Bouwkunde en het filmhuis worden de nieuwe gebruikers. 

De huidige ruimtes worden heringedeeld zodat er meerdere kleinere zalen ontstaan. Dat is bij veel 

schouwburgen al gebeurd. In de loop van 2010 kan het plan klaar zijn, begin 2012 kan het gebouw gereed 

zijn.  

 De bibliotheek krijgt de gelegenheid om volledig te moderniseren en het vloeroppervlak te verruimen. We 

denken dan aan een grotere en geheel vernieuwde bibliotheek in het bestaande gebouw. Als de kantoren van 

de bibliotheek naar een andere plek in de nabijheid gaan, komt er veel ruimte vrij in het huidige gebouw. Zo 

kan de bibliotheek groeien in het huidige gebouw. Medio 2010 kan het plan klaar zijn, al eind 2011 kan de 

vernieuwde bibliotheek worden geopend. 

 De musea krijgen een nieuwe centrale locatie waar de hele collectie samengebracht kan worden in de school 

aan de Nieuwe Markt. Het gebouw moet weliswaar ingrijpend gerenoveerd en aangepast worden, maar sloop 

is niet nodig. Het nieuwe museum kan in 2011 of 2012 feestelijk openen.  

Een variant hierop is om het museum alleen op de begane grond van de school onder te brengen en het grote 

binnenplein te overkappen zodat er grote tentoonstellingsruimte(n) ontstaan.  
 

Hoe dan ook krijgen in deze denkrichting de Nieuwe Markt e.o. en het Grote Kerkhof een flinke impuls en gaan we 

efficiënt en verantwoord om met gemeenschapsgeld en bestaande gebouwen. Er zijn immers ook andere  

beleidsterreinen waarvoor aandacht vereist is (werkgelegenheid, sociaal beleid, sportbeleid etc.) en dan is 

onverantwoord omgaan met schaarse financiële middelen moeilijk uit te leggen. 
 

Waar men geen nieuwbouw hoeft te plegen kan het budget worden ingezet om een gebouw – desnoods ingrijpend – 

te verbouwen en perfect geschikt te maken. Slimmer omgaan met bestaande gebouwen kan geld uitsparen. Dat 

maakt dit alternatief interessant genoeg om naast andere opties te leggen voor een open vergelijking.  

Ook wij onderkennen dat er meerdere opties zijn, zoals bijvoorbeeld de vestiging van een stadskantoor in het 

Sluiskwartier. Deze – en eventueel nog andere alternatieven – zien wij graag getoetst aan de door ons geschetste 

denkrichting. Na een goed afwegingsproces kan dan door alle betrokkenen een weloverwogen keuze worden 

gemaakt. De PvdA-fractie zal  over de in deze brief geschetste denkrichting in gesprek gaan met de Deventer 

bevolking. 
 

Wij vertrouwen erop dat u de geschetste denkrichting onderzoekt en meeneemt bij de bestudering van alle 

aangedragen opties. Uw reactie en uitwerking van de plannen zien wij met belangstelling tegemoet.  
 

Hoogachtend, 
 

 

De fractie van de PvdA 
fractie@pvdadeventer.nl  
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