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Geacht College, 

 

Op 16 december 2013 heb ik U vertrouwelijk benaderd met het plan om het gebouw 

‘Oude Bibliotheek’ (OB) van de gemeente te kopen. Het plan werd mij ingegeven door 

het feit dat het pand van de OB vrij komt na de verhuizing van de bibliotheek naar de 

Stromarkt. Vervolgens heb ik gesteld dat ik, na aankoop, de OB ter gebruik wil 

aanbieden aan het Historisch Museum en het Speelgoedmuseum. Bij mijn voorstel heb ik 

tenslotte inbegrepen dat het 'Nieuwe Museum' voor 20 jaar geen huur hoeft te betalen, 

zodat jaarlijks de kosten sterk gereduceerd worden. Zodoende kan het Nieuwe Museum 

een financieel gezond bestaan leiden. 

 

Na een ontmoeting samen met U en één van de kwartiermakers (10 januari j.l.) en twee 

telefonische gesprekken (16 en 24 januari j.l.) heeft U mijn aanbod van €1,9 miljoen voor 

de OB niet geaccepteerd. Als grootste bezwaar gaf U aan dat de huuropbrengsten van de 

huidige bibliotheek (€265.000 per jaar) reeds zijn toegewezen aan de nieuwe te bouwen 

bibliotheek. 

 

Door Uw besluit mist de stad een particuliere gift van €2,5 miljoen. In concreto: voor 20 

jaar hoeft het museum geen huur te betalen wat een netto contante waarde heeft van circa 

€4,2 miljoen. Dit is gebaseerd op de volgende variaben: huur groeit met inflatie van 

1.67% en verdisconteringsvoet is 3.15% (20-jaarse staatsobligatie is 2.65% plus 0.5% 

opslag). De jaarlijkse onderhoudskosten van €50.000 gebaseerd op een lineaire 

afschrijving van 40 jaar WOZ heeft een negatieve netto contante waarde van €800.000. 

Tevens ontvangt U €1,9 miljoen aan verkoopopbrengsten, maar U mist drie jaar aan 

bibliotheek huurinkomsten. De WOZ waarde is €2 miljoen, dus alles bij elkaar opgeteld 

heeft de transactie een positieve waarde van €2,5 miljoen voor de stad en haar burgers.  



Schematisch ziet het er als volgt uit (in duizenden EUR): 

 

NCW niet betaalde huur 4,161       

NCW onderhoudskosten 797-           

verkoopopbrengst 1,900       

3 jr niet ontvangen bibliotheek huur 795-           

Subtotaal 4,470       

WOZ waarde 2,000-       

winst voor Deventer 2,470        
 

Uw afwijzing sluit m.i. niet aan op de wens van vele Deventerse burgers om het museum 

te handhaven. Door de bouw van het nieuwe stadskantoor van circa €70 miljoen, de bouw 

van een filmhuis van circa €12 miljoen en de bouw van een nieuwe bibliotheek van circa 

€15 miljoen bent U nu genoodzaakt te bezuinigen op allerlei andere activiteiten. Zelfs 

Uw accountant Deloitte heeft U reeds gewaarschuwd voor het geringe 

weerstandsvermogen van de gemeente. Het Speelgoed Museum en het Historisch 

Museum zijn o.a. het slachtoffer geworden van het financieel beleid en worden nu 

gesloten. U hoopt hiermee €500.000 te besparen. Vorig jaar waren binnen een tijdsbestek 

van drie maanden 12.000 handtekeningen opgehaald voor het behoud van het museum op 

een inwonersaantal van ruim 70.000. Uw handelen haalde zelfs de landelijke pers, zie de 

berichtgeving in NRC Handelsblad en Volkskrant. 

 

In de na te streven participatiemaatschappij kan en moet de overheid niet alles meer doen 

en zij streeft daarom naar meer particuliere betrokkenheid. Ik ben bereid de handdoek in 

de ring op te pakken en iets terug te geven aan de stad waar ik met veel liefde en plezier 

opgegroeid ben. Uiteraard ben ik als buurtbewoner belanghebbende, dat motiveert mij 

om nog zorgvuldiger positie te kiezen in de afweging tussen cultuur en commercie. 

 

Mijn aanbod, dat een mooi evenwicht tussen deze twee c’s impliceert, wordt door U 

afgewezen. U hoopt op een hoger bod van een horeca ondernemer of McDonald’s. De 

OB ligt aan één van de mooiste pleinen van Nederland met, mede door de bebouwing en 

de bestemming van die bebouwing, een rijke cultuurhistorische waarde. U doet afbreuk 

aan die waarde met opheffing van het museum naast De Waag. Mijn voorstel tot aankoop 

van de OB en het vervolg, wil de waardevermindering tegengaan en hiermee handel ik in 

de geest van het gemeentelijk beleid. Zelfs in Uw Horeca Beleidsplan van 2009 

(goedgekeurd door de gemeenteraad) staat letterlijk op pagina 37: ‘De gemeente verkent de 

ontwikkeling van een nieuw gemeentemuseum in de huidige openbare bibliotheek…’. Begrijp ik de 

kwartiermakers goed, dan is nooit onderzocht naar de haalbaarheid van een museum in de 

OB.  

 



Het is mij onbekend hoe U de verkoop aan horeca of McDonald’s gaat bewerkstelligen. 

De OB heeft de bestemming ‘maatschappelijk’ en niet ‘horeca’ en ligt daarnaast ook nog 

in een consolidatie gebied. Daar er over de bestemming van het gebouw duidelijk 

verschil van interpretatie en mening is, heb ik de heer van Eck van JPR Advocaten 

opdracht gegeven schriftelijk contact met U op te nemen over deze kwestie.  

 

Cultuurhistorische waarden van een stad, zelfs niet van een cultuurhistorische schatrijke 

stad als Deventer, zijn niet in harde financiële termen te berekenen. Een particuliere gift 

van €2,5 miljoen is wel een concreet bedrag. Dat komt de verder onschatbare waarde ten 

goede die de stad Deventer in cultureel opzicht alleen maar welvarender maakt (ook voor 

onze kinderen en kleinkinderen).  

 

Tenslotte verzoek ik U vriendelijk deze brief op een daartoe in het proces geëigend, maar 

tijdig moment in de besluitvorming, te delen met de gemeenteraad, zodat hij volledig en 

juist geïnformeerd wordt. Mocht U van mening veranderen, wat U tot eer zou strekken, 

dan wil ik daarover uiteraard graag in gesprek gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Adriaan de Mol van Otterloo 

 


