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Inleiding  
 
Na vaststelling van het raadsvoorstel Huis van Deventer en de toelichting daarop door het college is 
een periode van start gegaan waarin politieke partijen, medewerkers van gemeente en bibliotheek, 
organisaties in de stad en bewoners op diverse manieren zijn geïnformeerd. Het aangepaste ontwerp 
is in speciale bijeenkomsten aan de partijen gepresenteerd waarmee de gemeente in de loop van 
2008 actief heeft gecommuniceerd. Bewoners zijn via inloopbijeenkomsten in de gelegenheid gesteld 
zich te informeren over het plan. 
 
In deze reactienota zijn de schriftelijke reacties opgenomen, die tot en met 12 januari door de 
gemeente zijn ontvangen. De reacties zijn gegroepeerd in 3 hoofdstukken:  
- Reacties van politieke partijen,     pagina 07 
- Reacties van organisaties of belangengroepen    pagina 23 
- Reacties van particulieren     pagina 32 
 
Politieke partijen 
6 partijen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn hebben vragen gesteld. Alle vragen zijn in de 
reactienota opgenomen en per vraag is een antwoord gegeven. 
 
Organisaties 
Er zijn 11 reacties binnengekomen van (vertegenwoordigers van) organisaties of belangengroepen. 
De reacties van de verschillende organisatie of belangengroepen zijn heel divers en niet gelijk van 
opzet terwijl veelal dezelfde thema’s aan de  orde worden gesteld. Om te voorkomen dat dezelfde 
reactie meerdere keren gegeven moet worden is gekozen deze te clusteren in thema’s. Hierbij is zo 
veel als mogelijk de volgorde van het raadsvoorstel en de toelichting daarop gevolgd.   
 
Door de gevolgde methodiek, waarbij reacties soms zijn samengevat, bestaat de kans dat partijen 
moeite hebben hun inbreng te herkennen. Het voordeel van de gekozen methode is dat de 
beantwoording overzichtelijker is en meer samenhang vertoont. De originele reacties liggen ter inzage 
bij de griffie. 
 
Particulieren 
In totaal zijn 49 reacties van particulieren binnengekomen. De reacties zijn samengevat in een 
overzicht dat deel uitmaakt van deze reactienota. Alle originele reacties liggen ter inzage bij de griffie. 
 
 
In hoofdstuk 1 wordt voor een aantal thema’s, die in meerdere reacties voorkomen,  de zienswijze van 
het college nader toegelicht. Hoofdstukken 2 t/m 4 bevatten de vragen en reacties als voornoemd.  
 
 
Conclusie 
 
De vragen en opmerkingen zijn aanleiding geweest het raadsvoorstel op één punt te wijzigen:  
 

-  de opdrachtverlening vindt plaats door college (punt 4, 5f en 5g) 
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Hoofdstuk 1  
 
 
Zienswijze college 
 
In de reacties van partijen, organisaties en individuele burgers zijn een aantal thema’s te herleiden 
waarop wij in het kort willen reageren. 
 
1. Allereerst zijn er een aantal stedenbouwkundige aspecten met name de locatie van het Huis 

van Deventer. In dit verband worden ook de bereikbaarheid en het parkeren aan de orde gesteld.    
 

Reactie 
Met betrekking tot de ontwikkeling van het Huis van Deventer wordt in het raadsvoorstel en de 
antwoorden op reacties veelvuldig gerefereerd aan de door de ruime meerderheid van de raad 
goedgekeurde Visie Binnenstad Zuid, alsmede de pleinenvisie waarin gepleit wordt voor het 
autovrij maken van de pleinen. 
 
Het college is van mening dat er geen enkele aanleiding is om op deze visie terug te komen. 
In geen van de reacties wordt een alternatief geboden of wordt een perspectief geschetst dat een 
vergelijkbaar effect zal hebben. Het  college is en blijft daarom van mening dat het Huis van 
Deventer een impuls geeft aan ontwikkelingen in dit deel van de binnenstad en bij uitstek de kans 
biedt om het evenwicht in de binnenstad te herstellen en de verbinding van de stad met de IJssel 
te versterken.  

  
Ten aanzien van de bereikbaarheid is het college van mening dat de bereikbaarheid per openbaar 
vervoer en fiets goed is. Eventuele nadelen bij de bereikbaarheid per auto door individuele 
personen wegen niet op tegen impuls die het Huis van Deventer heeft op de binnenstad. Er zijn 
op loopafstand van het Huis van Deventer voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.   
 
Ten aanzien van de parkeeroplossing zijn de mogelijkheden in het plangebied beperkt. Het 
college is van mening dat dit voorstel een goede oplossing is om het Grote kerkhof autovrij te 
maken. Bezwaren (van de Hereeniging) die betrekking hebben op het autovrij maken van het 
Grote kerkhof moeten in dat verband gezien worden.       

 
2. Door sommigen wordt getwijfeld aan de nut en noodzaak om het ambtelijk apparaat in de 

binnenstad te vestigen. De Leeuwenbrug wordt daarbij veelal als alternatief genoemd.  
 

Reactie 
Terecht wordt gesteld dat met het tijdelijk onderbrengen van een deel van de organisatie in de 
Leeuwenbrug veel van de huisvestingsproblemen uit het verleden zijn opgelost. De vraag die 
gesteld moet worden is of dit een blijvende en duurzame oplossing is. Het college is van mening 
dat dit niet het geval is. Bij punt 7 van dit hoofdstuk wordt aangetoond dat de Leeuwenbrug geen 
goedkopere oplossing is. 
 
Het raadsvoorstel gaat uit van de huisvestingsbehoefte van de gehele organisatie en houdt 
rekening met toekomstige organisatieontwikkelingen. Regieorganisatie, netwerkorganisatie, maar 
ook flexwerken en thuiswerken  zijn ontwikkelingen die in dit verband aan de orde worden gesteld. 
Een ander aspect is de ambitie met betrekking tot de dienstverlening. Gesteld wordt dat de 
gemeente een aantrekkelijke werkgever moet zijn om excellente medewerkers aan te trekken. 
Een kwalitatief hoogwaardige en inspirerende huisvesting hoort daarbij.  
De rol van een gemeentelijke organisatie speelt zich af op het scheidsvlak tussen bestuur en 
burgers. Fysieke nabijheid van bestuur en organisatie en herkenbaarheid op een centrale locatie 
zijn daarbij van belang.    

 
Het college is van mening dat de organisatie om haar ambities waar te maken een inspirerende 
werkomgeving verdient. Het huis van Deventer biedt die mogelijkheid, in de buurt van het bestuur,  
samen met de bibliotheek.   
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3. Het ontwerp, de hoogte en/of massaliteit 
 
Reactie 
Het college stelt vast dat er  veel reacties zijn op de hoogte en vormgeving van het plan van 
Neutelings Riedijk Architecten. Deze vaak op gevoel of emotie gebaseerde reacties zijn moeilijk 
met feiten of argumenten te weerleggen. Twee opmerkingen daarover: 
- De keuze van het ontwerp is in een transparante procedure tot stand gekomen. Veel partijen, 

ook partijen die zich nu tegen het plan uitspreken, hebben zich indertijd lovend over het plan 
uitgelaten en de raad heeft met grote meerderheid voor het plan gekozen. 

- De rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten (RACM) en de 
planadviesraad hebben zich positief over het plan uitgelaten, maar vragen wel aandacht voor 
de uitwerking. 

 
Het college ziet geen enkele aanleiding om het ontwerp ter discussie te stellen maar geeft de 
architect bij de uitwerking van de koepel wel als opdracht mee om de volgende mogelijkheden te 
onderzoeken: 
a. Nuanceren van de monumentaliteit van de contour van de koepel. 
b. Nuanceren van de schaal en korrelgrootte van de gevelbekleding. 
c. Materialisering van de gevel met als uitgangspunt meer aansluiting bij (lei-)steenachtige 

omgeving (bijvoorbeeld kap Wanthuis). 
 
Op basis van de verbeteringen die in het integrale ontwerp zijn doorgevoerd heeft het college het  
volste vertrouwen dat voornoemde opdrachten professioneel zullen worden uitgevoerd en tot 
verbeteringen zullen leiden.   

        
4. De bibliotheek aan het Grote Kerkhof en de voordelen van het samengaan van bibliotheek met 

het stadskantoor worden in twijfel getrokken. 
 

Reactie 
In de huidige bibliotheek is het niet mogelijk de ambities van de bibliotheek waar te maken, het 
gebouw is daarvoor te klein. Samengaan met het stadskantoor biedt aantoonbare 
synergievoordelen door ruimtebesparing en gezamenlijk gebruik van faciliteiten. Een ander, niet in 
het raadsvoorstel genoemd voordeel is de beperking van het risico in het geval dat de ambities 
van de bibliotheek niet gehaald worden (waar wij overigens niet van uitgaan).  
 
Verder is het college van mening dat het concentreren van cultuurvoorzieningen in het gebied 
rondom de Lebuinuskerk van groot belang is voor de stad. 

 
5. Door sommigen wordt gepleit voor het handhaving van de voorgevel van de voormalige 

schouwburg 
 

.       Reactie 
Het college respecteert de argumenten van degenen die pleiten voor behoud van de voorgevel 
van de voormalige schouwburg. Toch hebben de volgende argumenten de doorslag gegeven bij 
de keuze voor een nieuwe gevel: 
- Mogelijkheid om een fietskelder te realiseren; 
- Toegankelijkheid (zonder trappen of hellingen); 
- Zichtbaarheid en herkenbaarheid van het Huis van Deventer;  
- Kosten; 
- Beperken overlast tijdens de bouw, vooral voor bewoners van de Polstraat e.o. 
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6. Door verschillende particulieren en belanghebbenden zijn verschillende opmerkingen gemaakt 

of zorgen uitgesproken. 
 
Reactie  
Wij hebben kennis genomen van een groot aantal opmerkingen. Hieronder volgt een opsomming 
met vermelding van onze reactie. 
a. Toegankelijkheid invaliden - in de eisen is opgenomen dat het gebouw het ITS certificaat moet 

krijgen. De toegankelijkheid wordt daarmee geborgd. 
b. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de toegang naar de fietsenkelder zodat die 

daadwerkelijk de bronfunctie voor de binnenstad kan vervullen. 
c. Verlichting en lichtuitstraling - in het gebouw wordt gewerkt met individuele 

werkplekverlichting. Het algemene lichtniveau wordt daarmee gereduceerd. Verder krijgt het 
ontwerpteam de opdracht om de lichtuitstraling in de avond- en nachtsituatie zoveel mogelijk 
te beperken. 

d. Toegang tot het gebouw -  het Huis van Deventer kan niet worden betreden via de grond van 
de Sociëteit. In het ontwerp van de binnenterreinen moet bovendien rekening worden 
gehouden met een pad dat toegang geeft tot de particuliere tuinen aan de Assenstraat. 

e. De gemeente komt de afspraken en verplichtingen na met betrekking tot het vervangen van 
de toiletgroep van de Hereeniging. 

f. Verbouwing monumenten en aansluiting op historische panden - het ontwerpteam wordt 
versterkt met een monumenten-architect. 

g. Verkeersoverlast Polstraat - door de sloop van het voorgebouw van de voormalige 
schouwburg is het mogelijk de Polstraat te ontzien tijdens de bouw. Na de bouw is er geen 
doorgaand verkeer meer. 

 
 
7. Door velen wordt gesteld dat de kosten van huisvesting van het stadskantoor in de 

Leeuwenbrug lager zijn.  
 

Reactie: 
Het college heeft primair gekozen voor scenario 3 op basis van kwalitatieve argumenten: impuls 
voor gebiedsontwikkeling en evenwicht in de binnenstad, het oplossen van het 
huisvestingsprobleem voor de organisatie en zorgen voor een eigentijdse stedelijke 
bibliotheekvoorziening. 
Met betrekking tot de kosten van de huisvesting willen wij het volgende opmerken: 

 
In de toelichting op het raadsvoorstel zijn bij 4.2 (blz. 16 e.v.) vier ontwikkelingsmogelijkheden 
beschreven, een O optie en 3 scenario’s, en is de keuze voor scenario 3 verklaard. Hieronder 
gaan wij nader in op de O optie en scenario 1.          
 
In het raadsvoorstel wordt als argument  genoemd dat de O optie een minimale investering 
vereist van € 20 miljoen. Met nadruk wijzen wij erop dat met deze optie de volgende problemen 
nog niet zijn opgelost: 
- Huisvesting voor ambtenaren 
- Huisvesting van de bibliotheek 
- Renovatie van bestuurscentrum, inclusief nieuwe raadzaal 
- Autovrij maken Grote kerkhof 
 
Het oplossen van  alle problemen vergt al gauw meer dan € 60 miljoen. Dit is nauwelijks minder 
dan bij scenario 3. Het belangrijkste argument echter, is dat bij de O optie volledig voorbij wordt 
gegaan aan de doelstellingen van de visie binnenstad zuid en andere organisatorische ambities. 
Omdat “niets doen”  geen mogelijkheid is wordt hier gesproken over een O optie. 

 
In de toelichting op het raadsvoorstel wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de kosten van  
Scenario 1 lager zijn dan die van scenario 3. Dit behoeft nadere uitleg. 
 
In het raadsvoorstel staat: 
   Scenario 1 scenario 3  
Investering     € 57   € 70 
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Exploitatie  € 6,4  € 6,8 
 
Het verschil wordt veroorzaakt door de keuze van de uitgangspunten. 
Scenario 1 gaat uit van een dislocatie van circa 7300 m2 die gehuurd wordt. In scenario 3 wordt 
circa 3300 m2 gehuurd, de nieuwbouw is derhalve 4000 m2 groter.  
Dit verklaart waarom de investeringskosten in dit scenario hoger zijn (globaal 4000 m2 x € 3000).   
De extra investeringskosten brengen, op hun beurt, extra kapitaalslasten met zich mee. Dit 
verklaart het verschil in de exploitatiekosten. 
 
Als uitgegaan wordt van huur van de Leeuwenbrug zijn de investering en de exploitatielasten 
aanvankelijk lager zoals genoemd in het raadsvoorstel. Echter de exploitatielasten zijn in dat 
geval onderhevig aan inflatiecorrectie waardoor deze  jaarlijks zullen stijgen. Ook het effect van 
een eenmalige afschrijving van de voorbereidingskosten van het Huis van Deventer en de kosten 
die een vertraging bij de ontwikkeling van een nieuw plan voor de bibliotheek (4 tot 5 jaar ad € 
750.000 per jaar) zullen hogere exploitatielasten met zich meebrengen. 
 
Het is ook mogelijk de Leeuwenbrug te kopen. Dat vergt al gauw een investering die minimaal 
gelijk is aan de extra investering van scenario 3.  
 

 
8. Tenslotte 
  
Het raadsvoorstel laat zien dat de nieuwbouwkosten € 47,9 miljoen bedragen. Deze kosten zijn 
inclusief de parkeergarage (voor de omwonenden), de  fietsenkelder  en de bibliotheek. De  totale 
investering in de gebouwen en inrichting ziet er als volgt uit: 
 
Nieuwbouw  Stadskantoor *)   30 

Bibliotheek   10 
Parkeergarage/stalling   7,9 
Totaal nieuwbouw    47,9 
 

Verbouw/renovatie  Polstraat    3,6 
Bestuurscentrum   3,4 
Huurpanden    2,0  
Totaal verbouw/renovatie     9,0 

 
Inrichting en meubilair gemeente        3,0 
 
          59,9 
 
Inrichting en meubilair bibliotheek        1,9 

 
Het bedrag voor de afkoop van parkeerplaatsen, € 1,7 miljoen, komt ten goede aan het 
parkeerfonds van de gemeente. Van de voorbereidingskosten, € 6,3 miljoen, is  de helft al 
besteed. De rest is bestemd voor kosten van de interne organisatie.  Totaal 69,8 miljoen. 
 
NB. De totale kosten voor de bibliotheek bedragen ruim € 12 miljoen omdat, naast de kosten voor 
de nieuwbouw en de inrichting, ook een deel van de voorbereidingskosten toe te rekenen zijn aan 
de bibliotheek.    
 
 
*) Nieuwbouw koepel en voorgebouw huidige schouwburg en renovatie deel van het huidige 
stadskantoor. 
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Hoofdstuk 2 
 
 
REACTIES POLITIEKE PARTIJEN  
 
Reacties zijn binnengekomen van: 

- PvdA 
- CDA 
- Algemeen Plattelands Belang 
- VVD 
- D66 
- Christenunie 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
PvdA 
 
1. Kunt u aangeven welke vergelijkbare gebouwen (wederopbouwarchitectuur) er in de Deventer 

binnenstad zijn als de oude schouwburg en hoe en of er op deze locatie ontwikkelingen worden 
verwacht? 
 
Antwoord: Vergelijkbare gebouwen uit wederopbouw in de binnenstad zijn:  
- Het voormalig gymnasium aan de Nieuwe Markt, een  ontwerp van  W.P.C.  en D.E.C. Knuttel, 

1954. De planvorming voor het Filmhuis/bouwkunde is gaande. 
- De bibliotheek aan de Brink, eveneens een ontwerp van Knuttel,  circa 1964. Na het vertrek 

van de bibliotheek, medio 2012, zal de bestemming veranderen. 
- Het voormalige Ziekenfondsgebouw aan de Brink, een ontwerp van Postma  (1953). Voor 

zover bekend zijn er geen ontwikkelingen; 
- Geen wederopbouw, wel van Postma: het Kunstenlab aan het Laboratoriumplein. Er zijn geen 

ontwikkelingen. 
- Geen wederopbouw, wel van Postma: voormalige Luxor-bioscoop aan de Brink, geen 

ontwikkelingen. 
Voorbeelden van wederopbouw architectuur van Postma buiten de binnenstad zijn Bussink (1946) 
aan de Hanzeweg, de fabriek en het kantoorgebouw van Thomassen en Drijver (1956) aan de 
Zweedsestraat en Zutphenseweg en de uitbreiding (ververij en kantoor) van de Tapijtfabriek aan 
de Smyrnastraat (1940-1941).  

  
2. Kunt u aangeven op welke termijn de parkeeroplossing voor het gehele gebied naar de raad 

komt? 
 
Antwoord: Een eerste discussie met de raad over “operationaliseren visie Binnenstad Zuid” staat 
gepland voor het tweede kwartaal 2009. Het thema parkeren voor het hele gebied maakt hier een 
belangrijk onderdeel van uit. 

 
  
3. Kunt u inzicht geven in de belangrijkste risico's, inclusief de kans van optreden en de mogelijke 

omvang en de relatie tussen deze risico's en de post onvoorzien?  
 
Antwoord: Op verzoek van de raad is er deze keer een zeer uitgebreide risicoanalyse gemaakt. 
De risico’s zijn benoemd in het document projectrisico’s dat aan u ter beschikking is gesteld. Van 
belang is risico’s tijdig te signaleren en de kans van optreden en omvang in te schatten. Op basis 
daarvan kunnen voor de grootste  risico’s beheersmaatregelen worden genomen. Om dit te 
faciliteren wordt het risicomanagement geïntensiveerd. Uit de risicosessies voor deze projectfase 
is af te leiden dat het belangrijkste risico tijd c.q. een grote vertraging  is. Voor volgende 
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projectfasen worden de risico’s opnieuw in kaart gebracht. 
De post onvoorzien is bedoeld voor alle projectgebonden activiteiten,dat wil zeggen die activiteiten 
waarop de projectorganisatie direct invloed heeft, zoals de planvoorbereiding en de omvang van 
bouwkosten. De projectorganisatie heeft geen invloed op externe factoren als vertragingen die 
optreden door bezwarenprocedures tegen vergunningen. Door dergelijke vertragingen bestaat de 
kans dat de Leeuwenbrug niet tijdig leeg wordt opgeleverd. In dat geval wordt een beroep op de 
risicoreservering gedaan. 
Verder wordt ook nog een royaal percentage onvoorzien gehanteerd. 

  
4. Kunt u aangeven wat de omvang van het fietsparkeren op de Stromarkt nu is, en hoe dit zich 

verhoudt tot de geplande fietsparkeeroplossing en hoe het staat met andere geprogrammeerde 
fietsparkeeroplossingen in de binnenstad?  
 
Antwoord: De geplande fietsenstalling als bronpunt voor bezoek aan het centrum kan op veel 
positieve bijval rekenen. Voor de binnenstad zijn, volgens tellingen uit 2005,  ongeveer 1200 
stallingen nodig. De stalling aan de Stromarkt/Lamme van Dieseplein heeft 190 fietsenklemmen 
en ca 10 bromfietsplaatsen. Naast de Stromarkt zijn er 632 bewaakte fietsenstallingplekken,  
waarvan 402 fietsklemmen en circa  30 brommerplaatsen bij de Sijzenbaangarage. 
Het contract met het Lamme van Dieseplein loopt per 1 maart 2009 af. Insteek is dat de stalling in 
onderling overleg met de eigenaar van de grond, de NV Bergkwartier, binnen het gebied wordt 
verplaatst. Daarnaast bestaan er plannen om de capaciteit voor de Sijzenbaangarage uit te 
breiden naar 1000 bewaakte stallingen. Hiervoor wordt momenteel een haalbaarheidsonderzoek 
verricht. 
 

  
5. Kunt u aangeven wat de mogelijkheden worden voor gehandicapten om in de buurt van het 

nieuwe stadskantoor te parkeren? 
Antwoord: Gehandicapte medewerkers krijgen de mogelijkheid om te parkeren in de 
parkeerkelder onder het Huis van Deventer. Voor gehandicapte bezoekers zal in het plangebied 
minimaal een gelijk aantal plaatsen worden gerealiseerd als er nu is. Hiertoe zijn mogelijkheden 
achter de bestaande garage, in de Polstraat vóór de voormalige school en op de pleinen.   
 

  
6. Kunt u aangeven uit welke bronnen de exploitatielasten worden gedekt en op welke wijze dit is 

meegenomen in de meerjaren begroting? 
 
Antwoord: dekking wordt en is gevonden binnen de reguliere begroting Huisvesting van de 
gemeente en bibliotheek. 

 
 
7. Kunt u aangeven hoe het zit met de huisvesting tot de nieuwbouw en of hier nog financiële 

consequenties in zitten?  
 
Antwoord: In de meerjarenbegroting zijn de kosten voor (tijdelijke) huisvesting tot de 
ingebruikname van de nieuwbouw al opgenomen. In de kosten is onder andere rekening 
gehouden met huurkosten, de kosten voor tijdelijke aanpassingen in gebouwen, verhuiskosten en 
ontmantelingkosten. 

  
8. Kunt u aangeven hoe u met het ontwerpproces van de nieuwe voorgevel te werk wilt gaan? 

 
Antwoord: in de volgende fase zal de architect in overleg treden met de Planadviesraad voor 
Monumenten en Beschermd Stadsgezicht om de plannen te bespreken en afspraken te maken 
over de uitwerking. Verder zal de normale, formele  procedure gevolgd worden, waarbij in het 
kader van de aanvraag van een bouwvergunning de plannen aan de planadviesraad ter 
beoordeling worden voorgelegd.  
NB Omdat er rijksmonumenten deel uitmaken van het integrale ontwerp zal het ontwerpteam  
worden versterkt met een monumentenarchitect.  
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CDA 
 
1. Wat is de huidige boekwaarde stadskantoor? 

De boekwaarde van het huidige Stadskantoor is € 2.326.071  
 

2. Wat wordt eigenlijk bedoeld met "een voorstel tot een structurele en robuuste parkeeroplossing 
die ook tegemoet komt aan toekomstige ontwikkelingen in het plangebied"…:  

 
- Structureel? Wat betekent in dezen "structureel" precies? Wat betekent dat voor o.a. de aan- en 

afvoerroutes? 
- Robuust? Minstens hoeveel parkeerplaatsen? Welke voorzieningen worden daarbij meegenomen 

om hiervan ook een aantrekkelijke en veilige parkeervoorziening te maken? 
- Voorstel ? Wanneer wordt dit voorstel geformuleerd? Wie gaat dit voorstel uitwerken? Wanneer 

wordt dit voorstel aan de raad aangeboden? Wanneer moet deze structurele en robuuste 
parkeeroplossing operationeel zijn? Waarom is dit voorstel nog niet (eerder)geformuleerd? 
Waarom kon dit voorstel niet eerder, dan wel gelijk met het integrale ontwerp, concreet 
geformuleerd worden? 

- Waarom kan /kon er niet eerder duidelijkheid worden verkregen voor een parkeergarage voor 
vergunninghouders op het Muggeplein? En als dat onverhoopt niet doorgaat? 
 
Antwoord: 
De visie Binnenstad Zuid geeft een visie op de ontwikkeling van dit gebied. Om daadwerkelijk tot 
haalbare projecten te komen wordt deze visie momenteel uitgewerkt: “operationaliseren visie 
Binnenstad Zuid”. Daarbij worden, op verzoek van de raad, ook de twee burgerinitiatieven voor 
het Zandpoortgebied, evenals de plannen voor de strook IJssel-Broederenplein-Station, 
meegenomen.  Dit “operationaliseren” moet leiden tot haalbare projecten, waarbij de functies 
detailhandel, wonen, horeca, cultuur en parkeren in relatie met elkaar worden bezien. Structureel 
in de zin dat een duurzame oplossing gerealiseerd wordt en niet opnieuw een tijdelijke garage 
gebouwd wordt.  
Er kan t.a.v. het Muggeplein niet eerder duidelijkheid gegeven worden omdat de ontwikkelaar 
geen ontwerp gereed heeft op basis waarvan gericht kan worden onderhandeld over eigendom, 
financiën en beheer. Overigens is deze garage geen conditio sine qua non voor het Huis van 
Deventer (zie beantwoording vragen VVD) 

 
Algemeen:  Punt 1. van de motie van 19 december 2007 vraagt om "een parkeerlocatie die 
minimaal voldoet aan de parkeerverordening". Is met het voornemen tot het komen met een 
voorstel tot een structurele en robuuste parkeeroplossing nu wel of niet uitvoering gegeven aan de 
motie? (blz. 5 - 2e alinea van het raadsvoorstel).  
 
Antwoord: Ja, het voorliggende voorstel voor het Huis van Deventer voldoet aan de 
parkeerparagraaf van de bouwverordening.  

 
3. In het raadsvoorstel en de toelichting daarop wordt niet duidelijk of het integrale ontwerp nu een                            

uitwerking, aanpassing, wijziging resp. een vervolg is van het eerdere voorlopig ontwerp of dat het 
om een (geheel) nieuw ontwerp gaat dat in feite los staat van het eerdere voorlopig ontwerp. Dit is 
van belang m.b.t. de vergelijking van beide ontwerpen. In het raadsvoorstel en de toelichting 
worden allerlei verschillende benamingen gebezigd.  
 
Antwoord: December 2007 heeft de raad bij motie B&W gevraagd het Voorlopig Ontwerp aan te 
passen en daarbij was conform het besluit van de raad d.d. 12 maart 2008 leidend de visie 
Binnenstad Zuid en het winnende ontwerp van Neutelings Riedijk. Door de raad zijn daarbij een 
aantal aspecten meegegeven namelijk: 
- Een andere parkeerlocatie zoeken waarbij minimaal voldaan moet worden aan de normen van 

de parkeerverordening; 
- Het verwerken van het advies van de Planadviesraad Welstand en Monumenten; 
- Het onderbouwen van de ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid; 
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- Een realistische weergave van het budget met het financieel kader van januari 2006 als basis. 
Deze opdracht van de raad heeft het college  uitgevoerd. 
 

 
4. "Er is aan veel kritiekpunten tegemoet gekomen" (blz.3 onder punt 5.c van het raadsvoorstel) Aan 

welke kritiekpunten is niet tegemoet gekomen en waarom niet? 
 
Antwoord:  
Veel kritiek hield verband met de uitgangspunten die door de raad waren vastgesteld, te weten: 
visie binnenstad-zuid en uitwerking van het plan Neutelings Riedijk Architecten. 
Kritiekpunten waaraan in dit verband niet tegemoet is gekomen zijn:  
-  helemaal geen ontwikkeling  
-  alle ambtenaren elders 
-  geen bibliotheek aan het Grote Kerkhof 
-  geen koepel-ontwerp 
 

5. De financiële consequenties (blz. 8 van het raadsvoorstel): betreft dit consequent prijzen resp. 
prijspeil 2012? 
 
Antwoord: alle berekeningen zijn gebaseerd op prijspeil 2008, maar er is consequent rekening 
gehouden met een indexatie tot 2012. 

 
6. In het raadsvoorstel en de toelichting wordt meermalen ("op de achtergrond") gerefereerd aan het 

plan voor een cultuurkwartier op de Nieuwe Markt ((Hegius Film & Theater). Wordt in het voorstel 
tot een structurele en robuuste parkeeroplossing ook gedacht aan een combinatie van parkeren 
(bv. een structurele en robuuste gebouwde/ondergrondse parkeergarage) en Film/Theater in één 
bouwstroom op dezelfde locatie met eventuele uitloop onder de Nieuwe Markt? Zo nee, waarom 
niet? 
 
Antwoord: Momenteel wordt gewerkt aan een operationalisering van de visie Binnenstad Zuid. 
Een eerste discussie met de raad over “operationaliseren visie Binnenstad Zuid” staat gepland 
voor het tweede kwartaal 2009. Het thema parkeren voor de binnenstad maakt hier een belangrijk 
onderdeel van uit. 

 
7. Pleinen autovrij (in kader blz. 16 van de toelichting) : wat gaat de herinrichting van de Grote 

Kerkhof inclusief de omliggende infrastructuur naar schatting uiteindelijk kosten? 
 
Antwoord:  voor de planvoorbereiding is in dit voorstel een krediet van € 200.000 opgenomen. Een 
eerste schatting van de kosten voor het Grote Kerkhof komt uit op 2 miljoen euro. Dit bedrag moet 
nader worden onderbouwd en aangescherpt in de planvoorbereiding. De kosten  worden apart 
gedekt als een apart project via de RGI.  

 
 
8. Wat is er bekend over het draagvlak bij het personeel (OR) m.b.t. het integrale ontwerp? 

 
Antwoord: De OR en de huisvestingscommissie van de OR gemeente Deventer alsmede de OR 
van de bibliotheek is in het proces regelmatig geïnformeerd en geconsulteerd. Tevens heeft de 
OR een nadrukkelijke rol gekregen in de diverse werkgroepen in de doorstart van het VO. De OR 
van de gemeente is positief en zal aanvullend nog een advies geven over het integraal ontwerp. 
De OR van de bibliotheek heeft reeds een positief advies uitgebracht.  
 

 
9. Is het mogelijk, gaande de bouw, een deel of delen van de (ver)nieuwbouw - bijvoorbeeld 1 of 

meer van de panden in de Polstraat - te schrappen indien onverhoopt mocht blijken dat het budget 
overschreden dreigt te worden? 
 
Antwoord: We hebben een realistisch budget.  Er is in het huidige economische klimaat geen 
aanleiding om te veronderstellen dat er van een overschrijding sprake zou zijn. Indien onverhoopt 
overschrijdingen zich zouden aandienen is het theoretisch mogelijk om aanpassingen aan 
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dislocaties vooruit te schuiven.  
We hechten er aan dat medewerkers gelijkwaardige plekken krijgen. 

 
 
Algemeen Plattelands Belang (APB). 
 
 

1. De begrote kosten voor realisatie van het huis van Deventer inclusief de bibliotheek bedragen 
€ 69.802.826 
Zijn deze inclusief de realisatie van 99 parkeerplaatsen onder het Muggenplein? Zo nee, wat 
is dan het geraamde investeringsbedrag voor deze voorziening en waaruit wordt dit gedekt? 
 
Antwoord:  Voor de realisatie van het project zijn de 99 plaatsen Muggeplein niet noodzakelijk, 
omdat er nog een overcapaciteit in de nu beschikbare plaatsen in de stad aanwezig is. 
Separaat zal de raad van B&W dit voorjaar een voorstel ontvangen over de mogelijke 
realisatie van deze garage. Een eventuele onrendabele top van die garage zal ten laste 
komen van het parkeerbudget. Een en ander is in lijn met de door de raad vastgestelde 
Uitvoeringsplan Parkeren.   
  
Er wordt gesproken over een post onvoorzien van 20%. waar is dit percentage op gebaseerd. 
Is dit gerekend ten opzichte van de totale kosten zoals hierboven weergegeven? Waar 
kunnen we dit terugvinden? 
Valt de genoemde risicoreservering van 2,5 miljoen euro binnen bovenstaand bedrag?  
 
Antwoord: 
De post onvoorzien is bedoeld voor alle projectgebonden activiteiten,dat wil zeggen die 
activiteiten waarop de projectorganisatie direct invloed heeft, zoals de planvoorbereiding en 
de omvang van bouwkosten. De projectorganisatie heeft geen invloed op externe factoren als 
vertragingen die optreden door bezwarenprocedures tegen vergunningen. Door dergelijke 
vertragingen bestaat de kans dat de Leeuwenbrug niet tijdig leeg wordt opgeleverd. In dat 
geval wordt een beroep op de risicoreservering gedaan. 
De risicoreservering is gebaseerd op de bouwkosten en is hoger dan gebruikelijk in deze fase. 
 

2. Waar denkt u dekking te vinden voor de exploitatie van de fietsenstalling en  de uitbreiding 
van het openbaar vervoer? 
 
Antwoord: De raad zal bij de voorjaarsnota nadere voorstellen ontvangen. Die kunnen 
variëren van volledig gratis fietsparkeren tot volledig betaald fietsparkeren. De wens van het 
college is gratis fietsparkeren. Fietsparkeren maakt onderdeel uit van de parkeerbegroting. De 
uitbreiding van het openbaar vervoer maakt deel uit van de nieuw aan te besteden concessie 
openbaar vervoer. De stalling dient mogelijk ook als vervanging van de stalling op het Lamme 
van Dieseplein. 

 
3. Voor veel inwoners van Deventer is de geplande locatie excentrisch. Matig bereikbaar met 

openbaar vervoer, parkeerplaatsen op afstand. De huidige locatie Leeuwenbrug ligt veel 
centraler in de stad. Wat is het beschikbaar aantal bvo kantooroppervlak in de Leeuwenbrug? 
Hoeveel werkplekken zijn hier realiseerbaar? Waarom is geen scenario uitgewerkt voor 
aankoop c.q. voortgezette huur van de locatie Leeuwenbrug. Te meer ook aangezien deze 
vraag ook in het najaar van 2007 is gesteld. 
 
Antwoord: momenteel huurt de gemeente Deventer ca. 7350m2 BVO in de Leeuwenbrug. 
Conform opgave van de eigenaar is nog ca. 500m2 BVO vrij. In de gehuurde m2 BVO zijn 
thans de publieke dienstverlening, delen van het  centraal archief en ca. 450 werkplekken 
gerealiseerd. Binnen de Leeuwenbrug zijn voornamelijk werkplekken aanwezig, faciliteiten 
voor vergaderen, catering, magazijnen, opslag, representatieve ruimten, ontvangstruimten en 
geschikte kleed- en of doucheruimten zijn niet aanwezig. Indien die faciliteiten worden 
gerealiseerd zijn aanzienlijk minder werkplekken te realiseren. Bovendien is de ruimte voor de 
publieke dienstverlening te klein om alle wensen en eisen te kunnen realiseren en de 
veiligheid van het personeel te garanderen.   
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Het scenario koop of voortzetten huur Leeuwenbrug is in een eerder stadium (2007) 
uitgewerkt en uitgereikt aan de Raad 

 
4. Voor een goede vergelijking is ook een scenario met een afzonderlijk stadskantoor gewenst. 

Graag zien we dit nader uitgewerkt. 
 
Antwoord 
Uitgaande van een stadskantoor, dus inclusief publieksruimten, kan op basis van kengetallen 
worden berekend  dat de totale kosten voor een afzonderlijk stadskantoor aan de rand van de 
binnenstad niet noemenswaardig lager zullen zijn dan het huidige voorstel. Bij een 
stadskantoor op een andere locatie moeten namelijk ook grondkosten worden meegenomen 
In het  voorliggende integrale ontwerp zijn, anders dan kosten die betrekking hebben op het 
bouwrijp maken, geen grondkosten berekend.  
Voor een goede vergelijking blijft de vraag hoe de kosten met betrekking tot het oude 
stadskantoor en de voormalige schouwburg in de vergelijking moeten worden meegewogen.   
 

5. Er wordt nog besloten over de te volgen aanbestedingssystematiek. Wat is de rol van de raad 
bij deze keuze? 

 
Antwoord: 
De raad heeft geen actieve rol bij de keuze van de aanbestedingssytematiek. De regels zijn 
bepaald in de Europese Richtlijn. Het college ziet toe op naleving van de richtlijn. 
 

6. De gemeente Deventer wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor haar ambtenaren. Hierbij 
hoort een bereikbare werkplek. De werkplek dient goed per fiets en openbaar vervoer 
bereikbaar te zijn. Voor ambtenaren die van ver komen, of bijvoorbeeld ’s morgens kinderen 
naar kinderopvang moeten brengen , bepaalt de mogelijkheid om de auto op een bereikbare 
plek te kunnen parkeren, mede de aantrekkingskracht van de werkgever. Op welke wijze 
denkt u hieraan gehoor te kunnen geven? 
 
Antwoord: het Huis van Deventer is uitstekend met het OV of per fiets bereikbaar. Er is 
voldoende parkeergelegenheid in de parkeergarages of aan de rand van de stad aanwezig. 
Met medewerkers die voor de uitoefening van hun functie of om andere redenen aangewezen 
zijn op gebruik van de auto, worden nadere afspraken gemaakt. Ook in de huidige situatie 
hebben wij op diverse locaties parkeerplaatsen voor medewerkers beschikbaar. Gelukkig 
komen vele medewerkers op de fiets dan wel met het openbaar vervoer. Voor hen worden tal 
van voorzieningen getroffen. 
 
 

7. De toegang tot de parkeergarage genereert extra verkeer in straten die daar niet op berekend 
zijn (Melksterstraat, Polstraat). Hoe denkt u dit te realiseren met behoud van veiligheid en 
leefbaarheid. Hoeveel verkeersbewegingen genereert deze garage per dag?  
 
De toegang Melksterstraat/Polstraat genereert geen extra verkeer in deze straten, maar er zal 
eerder sprake zijn van een afname ten opzichte van de huidige situatie. Het huidige 
Burseplein kent 48 plekken voor publieksparkeren en er zijn 45 plekken onder het 
stadskantoor. Dat zijn samen 93 plaatsen waarvan de publieksparkeerplaatsen intensief 
worden gebruikt. In de nieuwe situatie gaat het om slechts 75 plekken voor 
vergunninghouders en dat brengt minder verkeersbewegingen met zich mee dan publiek 
parkeren.  
 

8. Er wordt uitgegaan van een sterke digitalisering. Online worden er steeds meer 
(gemeentelijke) producten aangeboden. Er wordt gesteld dat er minder mensen fysiek aan de 
balie zullen verschijnen. Wat is dan de toegevoegde waarde van een publieksplein? Is er 
überhaupt vanuit gemeentelijk gezichtspunt dan nog wel een behoefte daartoe ? 
 
Antwoord: 
het klopt dat mensen minder aan de balie komen voor producten en diensten die online 
afgehandeld kunnen worden. Echter, menige dienst zal baliegebonden blijven, er zal altijd 
behoefte blijven aan persoonlijk contact en specifieke deskundigheid. Dit zal geschieden op 
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het publieksplein, dat ook dienst doet als informatiecentrum van en voor de stad. In 
samenwerking met de bibliotheek zal de burger hier veel en diverse informatie kunnen vinden 
en actief geïnformeerd worden. 
 

 
9. Er wordt  uitgegaan van een hoge mate van synergie tussen bibliotheek en gemeentehuis. Er 

worden enkele niet concrete voorbeelden weergegeven. Hoeveel levert de synergie op qua 
m2 besparing en in euro’s per jaar voor de gemeente ?  
 
Antwoord  
Naast de inhoudelijke synergievoordelen is er inderdaad sprake van ruimtebesparing: netto 
ruim 600 m2 levert een besparing van circa € 2 miljoen op. Daarnaast levert het delen van 
receptiefuncties, restauratieve voorzieningen en andere facilitaire diensten als bewaking, 
beheer gebouw, schoonmaak en ict-voorzieningen synergievoordelen op. 
 

10. Hoe zijn de wensen van de leden/bezoekers van de Deventer Bibliotheek ten aanzien van de 
geschetste toekomst visie van de bibliotheek (Deventer is geen Amsterdam)  vastgesteld ?  
We hebben bij de verstrekte informatie geen onderzoeksresultaten gezien naar het 
draagvlak? 
 
Antwoord:  
De toekomstvisie is niet specifiek getoetst onder leden / bezoekers. Wel houdt de bibliotheek 
in het kader van kwaliteitsbeleid gebruikerstevredenheidsonderzoeken. 
De toekomstvisie van de bibliotheek is vastgelegd in het meerjarenplan 2008-2011 ‘Boek, 
beeld en wiki’; dat in 2008 door de gemeenteraad met veel lof is ontvangen. Bij het opstellen 
van het PvE zijn vooral werkbezoeken aan een flink aantal bibliotheken van vergelijkbare 
omvang afgelegd. Het doorvoeren van de programmalijnen van het meerjarenbeleid hebben 
in 2008 al tot een forse groei van het gebruik (o.a. leden, bezoekers, uitleningen) geleid. 
 

11.  In de motie is uitdrukkelijk opgenomen dat er een transparante en actieve manier van 
communiceren zou plaatsvinden.  Op welke manier is dat in dit laatste traject gebeurd  
 
Antwoord:  
aan de wens van de Raad om open, transparant en respectvolle relaties met 
belanghebbenden te creëren is veel aandacht besteed. In de afgelopen perioden zijn 
regelmatig overleggen gevoerd met belanghebbenden in de stad (o.a. Stichting Oud deventer, 
Vrienden van de Deventer binnenstad, Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor, de sociëteit  en de  
belangenvereniging Polstraat e.o.). Deze overleggen zijn over het algemeen positief 
gewaardeerd. Dit is ook door de diverse belanghebbenden uitgesproken in woord en geschrift. 
Dat wil uiteraard niet zeggen dat we het in alle opzichten eens zijn.  
Om de burgers van Deventer te informeren zijn diverse communicatiekanalen en -middelen 
gebruikt. Enkele voorbeelden hiervan zijn: inloopavonden in de bibliotheek, vast spreekuur 
met de wethouder, de Stentor, DTV, diverse interviews met o.a. TV-Oost, regelmatige 
berichtgeving in o.a. Deventer Nu, diverse in- en externe nieuwsbrieven en diverse interne 
bijeenkomsten. 
 

12. Waarom is er voor ICT een afschrijvingstermijn van 10 genomen. Terwijl deze normaal binnen 
5 jaar afgeschreven worden ? 
 
Antwoord:  
De normale afschrijvingstermijn voor ICT is 4 jaar is. Deze afschrijvingstermijn wordt 
gehanteerd voor apparatuur (o.a. computer, toetsenbord en beeldscherm). Deze kosten vallen 
niet binnen het project maar worden via de beschikbare, reguliere bedrijfsvoeringsmiddelen 
gedekt. Voor de infrastructuur, waaronder de ICT-bekabeling, is de afschrijvingstermijn 10 
jaar. Deze vallen wel binnen het project nieuwbouw en zijn derhalve meegenomen. 

 
 

13. Hoe zeker zijn de 99 vergunningsplekken onder het Muggeplein  en hoe krijgt de gemeente 
zekerheid van ontwikkelaar Landstad. 
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Antwoord: 
Er is nog geen zekerheid van de zijde van ontwikkelaar Landstad. Wel is afgesproken 
gezamenlijk de planfase hierover in te gaan welke moet resulteren in een 
onderhandelingsresultaat dat voorgelegd zal worden aan de raad 
 

 
14. De parkeerplekken voor trouwen (16 stuks) zijn kwartierparkeren is dit niet veel te kort. 

 
Antwoord: 
In de huidige situatie is er sprake van 1 ½ uur parkeren voor trouwen (6 kwartier).Er is geen 
reden vanuit dit project om de regeling in de nieuwe situatie te wijzigen. 
 
 

15. Waarom komt er een wijkwinkel in het huis van Deventer het is en blijft toch een 
Gemeentehuis. 
 
Antwoord:  
De Moket-nota voorziet in 4 wijkwinkels wonen, zorg, welzijn, in combinatie met de 
bibliotheek: binnenstad, Keizerslanden, Colmschate en Bathmen. De wijkwinkel binnenstad 
zal al in 2009 in de centrale bibliotheek gerealiseerd worden door de combinatie van het 
Gemeentelijk Informatiecentrum en de Informatiewinkel van de bibliotheek. De wijkwinkel is 
vooral informatief en  complementair aan de diensten van de gemeente. 
Alle stukken op gemeentesite: 
http://www.deventer.nl/bestuur/bestuursinformatie/gemeenteraad/2008/9/10/politieke-
markt/mo-ket-maatschappelijke-ondersteuning-en-publieke-dienstverlening 
 

 
16. Waar kunnen we de bewaking- en beveiligingkosten (exploitatie en stichtingskosten)  vinden 

in de plannen en welke bedragen gelden voor het hele gebouw. 
 
Antwoord:  
Er zijn kosten in de exploitatie meegenomen voor het beheer en onderhoud van de 
beveiligingsinstallaties en kosten voor manbewaking. Genoemde kosten zijn kosten van de 
huidige dienstverlening. Kosten voor aanleg van de beveiligingsinstallatie maken onderdeel uit 
van de stichtingskosten. 

 
17. Welke zekerheid heeft men tbv de stadsbus in het kader van bereikbaarheid ? 

 
Antwoord: Er bestaat geen absolute zekerheid, voorstellen daartoe worden bij de nieuwe OV 
concessie meegenomen. 

 
18. De ondernemersraad vraagt naar meer digitalisering in de organisatie is dit nu met elkaar 

afgestemd. Gezien de kosten  ongeveer 250.000 is dit ons inzien veel te laag. Hoe verloopt dit 
overleg. 
 
Antwoord:  
Het is ons niet bekend waar het genoemde bedrag vandaan komt en is voor ons ook niet te 
herleiden.  
Ten aanzien van organisatiekosten in het kader van het project is tot de ingebruikname een 
extra bedrag meegenomen van € 2.500.000. Het afstemmen van programma’s wordt in 
samenwerking met de directie ter hand genomen. De projectorganisatie wordt in de volgende 
fase aangepast met als doel de verbinding te leggen met bestaande programma’s. 

 
19. In het huis van Deventer moet geloof centraal staan. Hebben we in het Huis van Deventer 

geen scheiding van Kerk en Staat. 
 
Antwoord:  
Al honderden jaren kennen wij in Deventer aan het Grote Kerkhof een scheiding tussen Kerk 
en Staat, elk aan een zijde van het plein. 
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20. Voor welke bedragen worden de randvoorwaarden en beperkingen ingeschat ? 

 
Antwoord:  
Voor projectgebonden risico’s is  de post onvoorzien opgenomen. Voor risico’s die buiten de 
invloedsfeer van het project liggen, is een risicoreservering van 2,5 miljoen opgenomen. 

 
21. Is binnen de risicoanalyse alles in kaart gebracht wat in financiële zin als risico gezien kan 

worden ? 
 

Antwoord: 
Ja. In iedere volgende projectfase worden de risico’s opnieuw in kaart gebracht en 
beoordeeld. 

 
22. Waar vinden we de post onvoorzien (20%) en voor welk doel is deze opgenomen ? Wat is een 

normaal percentage. Hoe groot is de post onvoorzien  (in euro’s) in de begroting ?  
 
Antwoord: De post onvoorzien is opgenomen in de investeringskosten. Zie verder vraag 1. 
Concrete bedragen zijn voorhanden maar worden uit concurrentie-overwegingen niet 
openbaar gemaakt. 

 
23. Wanneer neemt de bibliotheek het besluit vanuit het bestuur en wat zijn de financiële risico’s  

(in euro’s) als het bestuur van de bibliotheek nee zegt tegen het plan ? 
 
Antwoord: Het bestuur van de openbare bibliotheek heeft een positief besluit genomen. Er ligt 
een brief van het bestuur van de bibliotheek waarin dit verwoord is. Financiële risico’s met 
betrekking tot afhaken zijn niet van toepassing 

 
24. Hoe wordt gehandeld wanneer de bezwaarprocedures meer tijd in nemen dan de 3-6 

maanden zoals nu gesteld worden. 
 
Antwoord 
Een vertraging ten opzichte van de voorlopige planning van circa 3 maanden zal geen grote 
financiële gevolgen hebben en kan binnen de gestelde financiële kaders worden opgevangen. 
Een vertraging van 6 maanden of meer heeft tot gevolg dat de Leeuwenbrug niet tijdig leeg 
kan worden opgeleverd wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Dergelijke kosten 
moeten worden gedekt uit de risicovoorziening. 

 
25. Hoe wordt omgegaan met het raadsbesluit waarbij de raadszaal aangepast zou gaan worden? 

 
Antwoord:  
Met een keuze voor een nieuwe raadzaal in het voorgestelde bestuurscentrum vervalt het 
oude besluit daarover. 

 
26. De projectorganisatie geeft een hoog risico in het kader van bezwaarprocedures hoe is dit 

financieel afgedekt ? 
 
Antwoord: 
zie 24 

 
27. Waarom is nog niet onderzocht of er subsidie vormen zijn voor het Huis van Deventer? 

 
Antwoord: 
In de volgende fase wordt dit ter hand genomen. Wij zien zeker kansen op het gebied van de 
duurzaamheid. De mogelijke inkomsten zijn nog niet ingeboekt. 

 
28. Wat is de opbrengst van het wegvallen van het huidige bestuurscentrum en wanneer wordt 

deze verkocht? 
 

Antwoord 
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Er is geen sprake van het verkopen van het huidige bestuurscentrum. 
 

 
29. Welke concrete duurzame energie bronnen zullen in het huis van Deventer toegepast 

worden? 
 
Antwoord:  
ambities zijn vastgelegd in de werkgroep Duurzaamheid. Samen met de architect, adviseurs 
en betrokkenen zullen deze ambities in de volgende fase  vertaald worden naar concrete 
voorstellen en toepassingsmogelijkheden voor de nieuwbouw welke verwoord zullen worden 
in het integrale technisch PvE 
 

 
 
VVD 
 

1. In hoeverre zijn tijdens de verschillende overlegsessies met belanghebbende partijen de 
aanpassingen van het voorlopig ontwerp aan de orde geweest? (pagina 29 van de toelichting) 

Antwoord: de doelstelling van de eerste werksessies in mei was tweeledig, 1) het informeren over 
het proces en de uitgangspunten, 2) het bespreken van de denkrichtingen over zowel 
gebiedsontwikkeling als de gebouwontwikkeling. Met betrekking tot het proces zijn de te 
onderzoeken scenario’s aan de orde geweest en zijn de uitgangspunten benoemd, te weten: de 
Visie Binnenstad Zuid en het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten. Een en ander zoals 
gesteld in de motie van december 2007 en het raadsbesluit van maart 2008.  
In de tweede serie werksessies op 3 en 4 juli 2008 is melding gemaakt van de voortgang en zijn 
de door de raad goed te keuren resultaten benoemd. Verder zijn aan de orde gesteld 1) de 
uitwerking  van de uitgangspunten voor gebiedsontwikkeling, 2) het programma van eisen voor 
het stadskantoor en de bibliotheek, inclusief het winkelconcept van de bibliotheek en de 
mogelijkheid van een dislocatie van de gemeentelijke organisatie, 3) de  discussiepunten over het 
voorlopige ontwerp, inclusief de hoogte, het parkeren, de overlast, de bereikbaarheid en  4) de 
uitgangspunten voor een “nul”scenario.  

De vertaling van de uitgangspunten in het nieuwe voorliggende ontwerp is niet in werksessies 
aan de orde geweest. Het nieuwe ontwerp is pas ontwikkeld na vaststelling van de 
uitgangspunten (medio augustus), zo zijn de aanpassingen van de entree aan het Grote Kerkhof 
pas eind oktober uitgewerkt. Na goedkeuring van  het college zijn de alle partijen (raadsleden, 
medewerkers, deelnemers werkgroepen) zo snel mogelijk geïnformeerd voordat de plannen aan 
de pers zijn gepresenteerd.  

NB tijdens het overleg in juli 2008 heeft een vertegenwoordiger van de Vrienden van de 
Binnenstad grote kritiek geuit op het voorstel om naast het nieuwe ontwerp op basis van de motie 
alleen een nul scenario te presenteren. Een andere deelnemer pleitte voor een optie zonder 
parkeren. Als reactie daarop zijn twee reële scenario’s doorgerekend. In het voorliggende 
raadsvoorstel is dus geen sprake meer van “nul” scenario maar is volstaan met de vermelding O-
optie. De twee andere scenario’s zijn doorgerekend: één zonder parkeren en één met uitsluitend 
een nieuw te bouwen bibliotheek op het Grote kerkhof.   

2. Zijn hiervan verslagen gemaakt of zijn anderszins de reacties op de voorgestelde aanpassingen 
vastgelegd?  

Antwoord: Ja, van alle sessies c.q. bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. 

In aanvulling hierop is met de Hereeniging, als directe buur en belanghebbende, een separaat 
traject gelopen inzake hun rechtmatige claim met betrekking tot hun toiletten: 
In overleg met vertegenwoordigers van de Hereeniging is gezocht naar een structurele oplossing 
voor de toiletten binnen de grenzen van sociëteit. Hiervoor is, met instemming van de 
Hereeniging, op kosten van de gemeente een architect gevraagd een voorstel te doen. Dit 
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voorstel zou met een positief advies aan het bestuur van de Hereeniging worden voorgelegd. Het 
bestuur ging onverwacht niet akkoord met het voorstel. Zij spraken  de voorkeur uit voor een 
aanbouw op het plein achter de sociëteit. Namens de gemeente is vervolgens een 
cultuurhistorische verkenning uitgevoerd die kostenloos aan de Hereeniging ter beschikking is 
gesteld. Tevens is afgesproken dat nader overleg over de mogelijke oplossing pas zou 
plaatsvinden nadat duidelijkheid bestaat over de nieuwe plannen voor het Huis van Deventer.  
In de tekeningen van het integrale ontwerp staat niet expliciet weergegeven hoe een toiletgroep 
kan worden gerealiseerd. Daarom  is door de architecten een principeschets gemaakt en 
toegestuurd waarop staat aangeven hoe en waar een oplossing mogelijk is in het integrale 
ontwerp met behoud van de toiletgroep “binnen de schouwburg”. 
Op dit moment is er nog geen overeenstemming over een oplossing. Die wordt in overleg met de 
Hereeniging uitgewerkt in het definitief ontwerp. De principeschets en de in 2007 gegeven 
schriftelijke garanties en/of toezeggingen zijn voldoende om het belang van de Hereeniging in 
deze zeker stellen. 

3. In hoeverre is duidelijk dat de 1e hoofddoelstelling van de communicatie tot nu toe ( open, 
transparant, respectvolle relatie ) gehaald is? Zijn hierop metingen verricht of is hierover andere 
informatie beschikbaar? (pagina 29 van de toelichting) 

Antwoord: Om de burgers van Deventer te informeren zijn diverse communicatiekanalen en 
middelen gebruikt. Enkele voorbeelden hiervan zijn: inloopavonden in de bibliotheek, vast 
spreekuur met de wethouder, diverse interviews met o.a. TV-oost, berichtgeving in de Stentor en 
op DTV, Deventer Nu, diverse in- en externe nieuwsbrieven en diverse interne bijeenkomsten. 
Aan de wens van de Raad om open, transparante en respectvolle relaties met belanghebbenden 
te creëren is veel aandacht besteed. In de afgelopen perioden zijn regelmatig overleggen 
gevoerd met belanghebbenden in de stad. Zo hebben de Stichting Oud deventer, Vrienden van 
de Deventer binnenstad, Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor en de  belangenvereniging Polstraat 
e.o. deelgenomen aan de onder 1 genoemde werksessies. Deze overleggen zijn in meerderheid  
positief gewaardeerd. Dit is ook door belanghebbenden uitgesproken in woord en geschrift.  

4. Beschouwt het college de realisatie van een parkeervoorziening aan het Muggeplein als 
randvoorwaardelijk voor de uitvoering van het gehele project? (pagina 14 van de toelichting) 

Antwoord:  Nee, het college beschouwt de uitvoering van deze garage niet als 
randvoorwaardelijk, omdat er nog een restcapaciteit is binnen het bestaande areaal. Het college 
vindt deze garage wel erg wenselijk en daarom is deze garage ook opgenomen in het 
Uitvoeringsplan Parkeren. Voorjaar 2009 worden nadere voorstellen gedaan voor de eventuele 
bouw van de garage Muggeplein. 
 

5. Is het college bereid om het lokale en regionale bedrijfsleven zo maximaal mogelijk te betrekken 
bij de realisatie van dit project? 

 Antwoord: de gemeente is gehouden aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Alle regionale 
bedrijven die voldoen aan de door de gemeente te stellen criteria, kunnen zich aanmelden als 
kandidaat  voor uit te voeren werkzaamheden. De praktijk leert dat aannemers het merendeel van 
de werkzaamheden uitbesteden aan onderaannemers en dat zij daarvoor vaak regionale 
bedrijven inschakelen. 

6. Waarop is de stelling dat : ‘de afwijking van de prijsvraag geen grond voor bezwaren is’ 
gebaseerd? (pagina 18 van de toelichting) 

Antwoord: aan de architecten die deelgenomen hebben aan de prijsvraag, is schriftelijk de vraag 
gesteld of zij bezwaar hadden tegen wijziging in het ontwerp en meer specifiek de sloop van het 
voorgebouw van de schouwburg. Drie van de vier bureaus hebben te kennen gegeven daar geen 
bezwaar tegen te hebben. Van het Franse architectenbureau Ibos Vitart is geen reactie 
ontvangen. 
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7. Wanneer wordt het voorstel voor een risicoreservering van 2.5 miljoen aan de raad voorgelegd 
en waaruit wordt deze reservering gedekt? (pagina 27 van de toelichting) 
 

Antwoord: er is een risicoreservering van 2,5 miljoen, die gedekt wordt uit de beschikbare  
middelen in de huisvestingsreserve. Als de situatie zich voordoet zal voor het aanwenden van 
deze gelden de raad nadere voorstellen ontvangen. 

 
D66 
 
A. Algemeen. 

1. Wat zit er in dit nieuwe plan wat er in het oude niet zat? Wat zijn de essentiële verschillen. 
Graag een overzicht op 1 A4 i.p.v. de nu door alle tekst verspreide opmerkingen. 
 
Antwoord: 
• de tweelaags publieksgarage uit het voorlopig ontwerp van 2007 is vervangen voor een 

eenlaags parkeergarage voor omwonenden (75 plekken);  
• het gebouw krijgt een nieuw entreegebouw, met multifunctionele zaal, op de plek van de 

voormalige schouwburg aan het Grote Kerkhof;  
• de hoogte van de koepel wordt ruim anderhalve meter lager; 
• er is een nieuwe indeling met de bibliotheek op de drie bovenste lagen, in het hart van het 

gebouw en een leescafé/restauratie op de bovenste verdieping; 
• er komt een bewaakte fietsenstalling aan het Grote Kerkhof (onder de voormalige 

schouwburg);  
• wijzigingsvoorstellen van de welstandscommissie zijn overgenomen, zodat het gebouw 

vrij in de open ruimte staat; 
• panden aan de Polstraat blijven in gebruik; 
• en er zijn ambitieuze eisen gesteld aan duurzaamheid in vergelijk met het vorige 

programma van eisen. 
 
 
 

2. Wat zijn de verschillen tussen het huidige PvE en het PvE opgesteld door BBN in 2007? 
 
Antwoord: Het totale aantal m2 van het huidige PvE is nagenoeg gelijk aan het aantal meters 
in het PvE van 2007. Toch is er een aantal grote verschillen.  
In het PvE van 2007 was de ruimtevraag van medewerkers die thans in de Gibsonstraat 
werkzaam zijn, niet meegenomen en is uitgegaan van 622 fte. In het huidige integrale ontwerp 
is deze vraag wel meegenomen en wordt uitgegaan van 688 fte. Dat dit geen toename van de 
totale ruimtevraag tot gevolg heeft gehad wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van 
het aantal geplande werkplekken (was 637 werkplekken wordt nu 544 werkplekken) als 
gevolg van het verder doorontwikkelen van het innovatieve kantoorconcept/flexwerken (de 
toename van de norm per werkplek, was 10m2 is 12 m2, is daarin verwerkt). 
Ook is het aantal netto m2 van de bibliotheek teruggebracht zonder aan functionaliteit te 
verliezen. Deze besparing in m2 komt voornamelijk doordat het mogelijk is om gezamenlijk 
gebruik te maken van diverse ruimten (o.a. postkamer, serverruimte, magazijnen, werkplaats 
en de EHBO/BHV ruimte). De functionaliteiten binnen de nieuwbouw zijn gelijk gebleven. Het 
innovatieve kantoorconcept, efficiënter gebruiken van m2 en het delen van ruimten maken dat 
binnen het huidige ontwerp meer mogelijkheden zijn dan in het PvE opgesteld door BBN. 
  
  

3. Er wordt gesproken over een adequate openbaar vervoervoorziening naar het gebied, is 
hierover overleg gevoerd met de provincie of wordt alleen de mogelijkheid van de centrumbus 
bestudeerd? 
 
Antwoord:  Er wordt overleg gevoerd met de provincie. De OV visie van de gemeente is 
daarbij de leidraad. 
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B. Financiën. 
1. Overigens: welk deel van de boekwaarde wordt er geactiveerd: het gehele complex of een 

deel daarvan? Wat betekent het activeren van oude gebouwen, die nog niet eens helemaal 
afgeschreven in de toekomst. 
 
Antwoord: de boekwaarde van het stadskantoor na renovatie zal over 40 jaar worden 
afgeschreven inclusief de kosten voor renovatie. 
Op de overige panden zit geen boekwaarde meer en derhalve zullen alleen de kosten van 
renovatie over 40 jaar worden afgeschreven. 
 

2. Rekenrente: nu weer 4,5 % geloof ik, dan krijg je nog minder waar voor je zelfde geld dan er 
al uit de beschrijving van het plan blijkt. 
 
Antwoord: Bij de berekening in het model is een rentepercentage gehanteerd van 4,5%, dit is 
hoger dan in het vorige voorstel. 
 

3. Kan aangegeven worden: 
• Hoe was is de investering per werkplek in de nieuwbouw in de 1e opzet? 
• Hoe groot is de investering in dit nieuwe plan per werkplek in de nieuwbouw? 
• Hoe groot was de investering per m2 voor de bibliotheek in de nieuwbouw in de 1e 

opzet? 
• Hoe groot is de investering in dit nieuwe plan per m2 voor de bibliotheek? 

 
Antwoord: Het is  mogelijk om de gevraagde kosten per werkplek en per m2 in de oude en 
huidige situatie te berekenen en te presenteren. Echter, deze kosten kunnen dermate veel 
inzicht geven in de gehele stichtingskosten en financiële opbouw van het project dat het niet 
raadzaam is deze cijfers in de openbaarheid te brengen. Openbaarheid kan leiden tot 
discriminatie van de inschrijvers, verschil in informatie en/of beïnvloeding van het 
aanbestedings- of offertetraject. Natuurlijk kan de raad vertrouwelijk inzicht gegeven worden in 
de achterliggende informatie. 
Ten aanzien van de stichtingskosten van de bibliotheek geldt dat deze een percentage van de 
investeringskosten voor de nieuwbouw zijn (de investering van nieuwbouw en renovatie zijn  
niet gelijk) op basis van het aantal m2, gecorrigeerd met de inrichtingskosten.     
 

C. Risicocyclus.  
1. Is er inmiddels contact met de fiscus geweest om zekerheid te krijgen of er nu 1,63 of 2,63% 

BTW betaald moet worden?  
 
Antwoord: nee. Op dit moment is er geen aanleiding om dat te doen, maar dit zal in de 
volgende fase worden gedaan. Voor kosten die direct verband houden met de bibliotheek is 
geen BTW verschuldigd. Ook hierover moet nog overleg gepleegd worden. (Dit is een 
potentiële besparing omdat nu over de hele investering 1,63% is berekend.) 
 

D. Parkeren 
1. Op de Nieuwe Markt wordt speedparkeren ingevoerd, in hoeverre kunnen ondernemers of 

ontwikkelaars elders in de stad van dit middel gebruik gaan maken om extra afkoop van het 
niet realiseren van parkeerplaatsen te ontwijken? Ofwel is middel ook voor anderen dan de 
gemeente beschikbaar? 
 
Antwoord: Ondernemers en ontwikkelaars kunnen hiervan geen gebruik maken als het gaat 
om parkeren in de openbare ruimte. Uiteraard wel voor parkeren op eigen terrein. Overigens 
wordt in het huidige voorstel het speedparkeren niet ingezet om afkoop van plaatsen te 
ontwijken. 
 

2. Zijn er voor de gemeente mogelijk financiële consequenties m.b.t. de parkeergarage 
Muggeplein? Zo ja, wat zijn hiervan de kosten? 
 
Antwoord:  ja er zijn financiële consequenties. De exacte kosten zijn pas in het tweede 
kwartaal beschikbaar op basis van het ontwerp van de ontwikkelaar en het 
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onderhandelingsresultaat. 
 

3. Houdt het nu voorliggende raadsbesluit in dat ook definitief wordt besloten door de raad dat 
per datum ingebruikname stadskantoor het Grote Kerkhof autovrij wordt of komt daarvoor t.z.t. 
een separaat raadsvoorstel? 
 
Antwoord:  Ja, met het raadsvoorstel wordt definitief besloten tot het autovrij maken van het 
Grote Kerkhof 
 

4. U spreekt over een onderzoek naar een definitieve robuuste parkeeroplossing voor het 
gebied. Tevens stelt u dat parkeren aan de rand van de binnenstad wordt aanbevolen. Kunt u 
aangeven waar de prioriteit ligt, bij de vervanging van de Wilhelminabruggarage of bij een 
nieuwe voorziening in het gebied? Maakt de locatie Wilhelminabruggarage onderdeel uit van 
het benoemde zoekgebied? 
 
Antwoord: de operationalisering visie Binnenstad Zuid vindt momenteel plaats. Daarop kan nu 
niet vooruit worden gelopen. Duidelijk is wel dat de Wilhelminabruggarage in 2012 vervangen 
moet zijn. Zie ook het uitvoeringsplan Parkeerbeleid. 
 

5. Bent u bereid nog randvoorwaarden mee te geven aan het onderzoek, bijvoorbeeld dat het 
niet wenselijk is het stratenpatroon van de historische binnenstad met een forse stijging van 
het aantal autobewegingen te belasten? 
 
antwoord:  dat is nu niet aan de orde. Te zijner tijd zal uiteraard aan leefbaarheid veel 
aandacht worden besteed. 
 
 

E. Werkplekken 
1. Klopt het dat in de nieuwbouw van het stadskantoor 79 werkplekken gerealiseerd worden? 

 
Antwoord: 
Het gehanteerde rekenmodel suggereert dat er slechts 79 werkplekken in de nieuwbouw 
komen. 
Dat is niet correct. 
 
Het rekenmodel is een middel om de totale kosten inzichtelijk te maken. Omdat er sprake is 
van meerdere locaties is het model zo ingericht dat het er niet toe doet welke bestemming de 
verschillende locaties hebben. Het volgende rekenvoorbeeld laat dat zien:  
 
Uitgangspunt is het ruimtelijke programma van eisen dat voor de gemeente netto 10.072 m2 
en bruto 15.108 m2 bvo bedraagt. Het verschil tussen netto en bruto m2 is de ruimte  die de 
constructie, muren, technische ruimtes, etc. innemen.  
Van de netto ruimte is 66% bestemd voor kantoorruimte en de overige 34% heeft een andere 
bestemming: vergaderruimte, entrees, magazijnen, serverruimte, repro, etc. 
 
Voorbeeld a. (zoals opgenomen in het rekenmodel) 
De panden aan de Polstraat en de dislocatie worden uitsluitend gebruikt voor werkplekken. 
Met andere woorden alle vergaderruimten, magazijnen etc. worden in de nieuwbouw 
gesitueerd.    
In dat geval komen er in de nieuwbouw, inclusief het te handhaven deel van het oude 
stadskantoor, circa 200 werkplekken 
 
Voorbeeld b. 
Een deel van de ondersteunende ruimtes wordt in de panden aan de Polstraat en de 
dislocatie gesitueerd.  
Dit betekent dat als 50% van de ondersteunende ruimtes buiten de nieuwbouw worden 
gesitueerd en dat er totaal circa 300 werkplekken in de nieuwbouw komen. 
 
 Zolang er geen indeling is gemaakt voor de gebouwen is niet met zekerheid te zeggen 
hoeveel werkplekken in welk gebouwdeel gerealiseerd kunnen worden. Het meest 
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waarschijnlijke scenario is dat ongeveer een derde deel van de oppervlakte van de dislocatie 
(circa 1000 m2) bestemd zal worden voor ondersteunende ruimtes. Dat betekent dat er dan in 
de dislocatie ruimte overblijft voor circa 120 werkplekken. Alle overige werkplekken (circa 420) 
worden dan ondergebracht op de centrale locatie, in de nieuwbouw en de panden aan de 
Polstraat.   
 

2. Hoeveel werkplekken kent het pand aan de Smedenstraat op dit moment? 
 
Antwoord: In de Smedenstraat zijn momenteel ca. 125 werkplekken gerealiseerd. 
 

3. Welke onderverdeling is te maken voor de 176 werkplekken elders (verdeling over panden)? 
 
Antwoord: momenteel is de werkplekvraag van de organisatie in relatie tot het 
nieuwbouwvolume bepaald. In een later stadium zal gestart worden met het maken van 
vlekkenplannen per organisatieonderdeel en daarmee de vraag beantwoord worden welk 
organisatieonderdeel waar gehuisvest gaat worden. 
 

4. Klopt het dat geen investeringen plaatsvinden in de Steerne, hoe verhoudt zich dat tot het 
uitgangspunt dat alle werkplekken van gelijk niveau worden? 
 
Antwoord: Voor alle panden die deel uitmaken van de huisvesting en het integraal ontwerp, 
zijn kosten opgenomen voor o.a. bouw, installaties, inrichting en inventaris. Uitgangspunt bij 
het bepalen van de kosten (investeringen) is dat de huisvesting en inrichting van de overige 
panden hetzelfde kwaliteitsniveau hebben als de nieuwbouw. In de opstelling is uitgegaan van  
investering in huurpanden ongeacht of we die op de Gibsonstraat, Leeuwenbrug, Steerne of 
bv. Sluiskwartier huren. 
 

5. Zijn er nog andere locaties waar dit niveau (gelijk aan de nieuwbouw) niet wordt gerealiseerd? 
 
Antwoord: nee, alle panden die deel gaan uitmaken van de huisvesting en het integraal 
ontwerp, worden conform de kwaliteitseisen van de nieuwbouw gerenoveerd, aangepast of 
ingericht. 

 
 
Christenunie 
 

Vooraf  
De kwaliteit van de stukken is zodanig  goed en compleet dat wij weinig technische en 
informatieve vragen hebben.  
 

1. Verkeerd dictum.  
Bij punt 4 en 5f en 5g is sprake aan opdrachten aan de Directie en de directeur RS. De raad geeft 
geen opdrachten aan het ambtelijke apparaat, maar aan het college. Bent u het met ons eens dat 
hier steeds het college moet staan?  
 
Antwoord: mee eens, dit is gewijzigd in het definitieve raadsvoorstel  
 

2. Tijdpad uitwerking punten 5f en 5g  
Wij missen in het dictum van het raadsvoorstel voor robuuste parkeeroplossing (5f) en OV-
oplossing (5g) realisatietermijnen.  Is het de bedoeling deze voorstellen nog in de huidige 
bestuursperiode te presenteren?   
 
Antwoord: Ja 
 
Kan het dictum hierop worden aangevuld? Waarom zijn deze voorstellen overigens niet nu al 
gereed? Of waarom zijn voor deze thema’s in de aanloop naar dit raadsvoorstel  geen 
richtinggevende uitgangspunten of ambities geformuleerd zoals voor duurzaamheid? 
 
Antwoord:  Een eerste discussie met de raad over “operationaliseren visie Binnenstad Zuid” staat 
gepland voor het tweede kwartaal 2009. Het thema parkeren voor de binnenstad maakt hier 
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opnieuw een belangrijk onderdeel van uit. 
De raad heeft recent de OV visie vastgesteld die dient als input voor de nieuwe OV concessie die 
de provincie in 2010 gaat verlenen. Daar maakt de stadsbus deel van uit. Het voetveer vaart sinds 
1 januari jongstleden met een uitgebreide dienstregeling. 

  
3. Rol raad: Begrijpen wij het goed dat - volgens de opvatting van het college - de raad met 

aanvaarding van het integraal ontwerp een onomkeerbaar besluit neemt en de uitwerking verder 
in handen legt van het college? Wat is de betekenis van het kredietvoorstel dat nog komt? 
Waarom is dat kredietvoorstel nu nog niet bijgevoegd? 
 
Antwoord: ja, het voorstel is inhoudelijk onomkeerbaar. 
Het kredietvoorstel, dat deze zomer zal worden ingediend op basis van definitieve 
ontwerpgegevens, kan daarom nu nog niet bijgevoegd worden. Dat is ook de gebruikelijke 
procedure. Wel wordt de raad gevraagd nu een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te 
stellen. 

 
4. Verankering duurzaamheidsambities 

Nu het kennelijk in deze fase niet mogelijk is aan te geven welke duurzame concepten en 
maatregelen worden toegepast en welke mate van duurzaamheid daarmee wordt bereikt moeten 
we het doen met ambities op een heel scala van aspecten. Wat is de betekenis van deze 
geformuleerde ambities? We hebben nergens een formele verbinding gevonden tussen deze 
duurzaamheids-ambities en de opdracht tot verdere uitwerking van het integraal ontwerp. Wat is 
er tegen om dit expliciet mee te nemen onder dictum punt 4?  
 
antwoord:  
de duurzaamheidsambities worden in het definitieve technisch programma van eisen opgenomen 
en als opdracht meegegeven aan het ontwerpteam bij de uitwerking van het integrale ontwerp. 
Opname in dictum punt 4 is niet nodig. 
 

5. Scootmobielen/rolstoelen, rollators 
Door de positionering van de bibliotheek over verschillende verdiepingen zal er een voldoende 
liftfaciliteit moeten zijn voor scootmobielen/rolstoelen, rollators. Die passen niet op de roltrappen. 
Welke capaciteit is hierbij voorzien? Wordt die dubbel uitgevoerd in geval van storingen. Zijn beide 
liften groot genoeg voor de grotere scootmobiel?  
 
Antwoord: De nieuwbouw zal voldoen aan de eisen die gesteld zijn om het International 
Toegankelijkheid Symbool (ITS) te kunnen krijgen. Het ITS regelt dat voor minder validen het 
gebouw zelfstandig bereikbaar, toegankelijk, en bruikbaar is. 

 
6. Bestuursfaciliteiten 

Uit de notitie van de werkgroep bestuur konden wij geen beeld krijgen van de plek van 
fractiekamers in het nieuwe gebouw. Uit de notitie Financiële onderbouwing blijkt niet wat er 
gebeurt met raad en fracties tijdens de nieuwbouw ? Gaarne nadere toelichting op beide punten. 
 
Antwoord  
a. Nieuwbouw 
In de vervolgfase zal de indeling van de gebouwen nader uitgewerkt worden. In samenspraak met 
de diverse organisatieonderdelen zal een indelingstekening worden opgesteld. Ook voor de 
huisvesting van de Raad (o.a. Raadzaal en fractiekamers) zal in de vervolgfase een 
indelingstekening worden gemaakt en hiermee de definitieve locatie worden bepaald. In dit 
verband zal nog besloten moeten worden of de politieke partijen dienen te beschikken over een 
eigen fractieruimte of dat zij  gebruik kunnen maken van de centrale vergaderfaciliteiten en 
hiermee meegaan in het flexconcept. 
 
b. Tijdelijke huisvesting 
De verwachting is dat gedurende de sloop van de voormalige schouwburg en de nieuwbouw het 
Stadhuis en het Landshuis in de avonduren normaal en zonder noemenswaardige beperkingen te 
gebruiken zijn. Polstraat 3-11 zal dienen als “overlooplocatie” tijdens de nieuwbouw. Als het 
Landshuis, Polstraat 1 en het Stadhuis gerenoveerd worden zal tijdelijk gebruik worden gemaakt 
van deze panden.  
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Hoofdstuk 3 
 
 
REACTIES ORGANISATIES / BELANGENGROEPEN 
 
Reacties zijn binnengekomen van: 

- Belangengroep Openbaar Vervoer Deventer 
- Stichting Deventer Stadshaven  
- Actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor: J.K. Muntinga 
- Stichting Oud Deventer 
- Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Deventer (VCOD) 
- Vereniging Deventer Sportraad 
- Provinciale Commissie Overijssel van de Bond Heemschut 
- Vrienden van de Deventer binnenstad 
- De fietsersbond, afdeling Deventer e.o. 
- De belangenvereniging Polstraat e.o.  
- De Hereeniging  

 
 
 
 
1. Algemeen 
 

• Bezwaren tegen reactietermijn. 
De Bond Heemschut, de Actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor, de Stichting Oud 
Deventer en de Vrienden van de Binnenstad hebben bezwaar gemaakt tegen de reactie 
termijn. Gesteld wordt dat 6 weken gebruikelijk waarbij de vakantieweken niet meegeteld 
mogen worden. 
 
Antwoord:  
De reactietermijn bestaat feitelijk uit 2 termijnen:  
a. de  mogelijkheid om richting B&W schriftelijk te reageren op het concept-raadsvoorstel op 

basis waarvan B&W kan besluiten wijzigingen in het raadsvoorstel door te voeren  
b. de  reactietermijn aan B&W en de gemeenteraad waarbij reacties zowel schriftelijk als 

mondeling (in de politieke markt) aan de orde gesteld kunnen worden. De politieke markt 
met spreekrecht is gepland op 4 februari, de politieke markt zonder spreekrecht op 11 
februari en de behandeling in de raadsvergadering op 25 februari 2009.    

De gehanteerde termijnen zijn door het presidium van de raad vastgesteld.  
 

• Kwaliteitsniveau 
• De Stichting Deventer Stadshaven is aangenaam verrast door de vele aanpassingen en 

de enthousiasmerende toon van het raadsvoorstel. Zij ondersteunen streven naar zeer 
hoog kwaliteitsniveau. 

• De Stichting Deventer Stadshaven hoopt dat de ambitie zich niet zal beperken tot het Huis 
van Deventer. 

• De VCOD vindt dit plan een versterking van de binnenstad. 
 

Antwoord: 
De waardering voor het voorstel wordt in dank aanvaard. Kritische reacties worden serieus 
beoordeeld en, voor zover zij binnen de scope van het project vallen, zal daar extra aandacht 
aan worden besteed.   

 
• Organisatieaspecten 

• De Belangengroep Openbaar Vervoer Deventer stelt dat een kwaliteitsimpuls niet alleen 
gerealiseerd kan worden door het Huis van Deventer. Er moet ruimte gegeven voor 
verdere ontwikkelingen van de ambtelijke organisatie: het gaat niet alleen om fysieke 
ruimte, ook om investering in kwaliteit van ambtelijk apparaat. 
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Antwoord: 
De kwaliteitsverbetering van de dienstverlening c.q. het ambtelijke apparaat staat hoog op de 
agenda van de B&W en de directie. Het Huis van Deventer is niet alleen een belangrijk 
(bedrijfs)middel voor de huidige organisatie en medewerkers maar zal ook in de toekomst een 
grote aantrekkingskracht uitoefenen op nieuwe medewerkers. 

 
• Hereeniging 

• De Hereeniging stelt dat nog geen overeenstemming is over een deugdelijk alternatief 
voor de toiletgroep 

 
Antwoord: 
De Hereeniging heeft een rechtmatige claim met betrekking tot hun toiletgroep. In 2007 zijn 
daarover schriftelijk toezeggingen gedaan. Er is geen sprake van enige concessie die op dat 
punt gevraagd wordt. 
In 2008 is meermalen in goede harmonie met de Hereeniging gesproken met name over de 
toiletgroep die nu in het schouwburggebouw zit. Hierbij is in overleg met vertegenwoordigers 
van de Hereeniging gezocht naar een structurele oplossing binnen de grenzen van de 
sociëteit. Daartoe is, met instemming van de Hereeniging, op kosten van de gemeente aan 
I’M-Architecten gevraagd een voorstel te doen.  
Dit voorstel zou met een positief advies aan het bestuur worden voorgelegd. Het bestuur ging 
echter niet akkoord met het voorstel waarbij zij de voorkeur uitspraken voor een uitbreiding op 
het plein achter de sociëteit. 
Namens de gemeente is vervolgens een cultuurhistorische verkenning uitgevoerd die 
kosteloos aan de Hereeniging ter beschikking is gesteld. Tevens is afgesproken dat nader 
overleg over de mogelijke oplossing zou plaatsvinden nadat duidelijkheid bestaat over de 
wijzigingen van de plannen voor het Huis van Deventer. Omdat hier niet expliciet staat 
weergegeven hoe een toiletgroep kan worden gerealiseerd is aanvullend een principeschets 
gemaakt en toegestuurd.     
 
Het klopt dus dat er geen overeenstemming is over het alternatief. De mogelijkheid voor een 
nieuwe toiletgroep op de huidige plaats blijft mogelijk en er zijn voldoende schriftelijke 
garanties verstrekt om het belang van de Hereeniging zeker stellen. 
 
 

2. Gebiedsontwikkeling 
 
a. Algemeen 

• De actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor vindt dat de plannen strijdig zijn met het 
Belvedèrebeleid van de gemeente waarin gepleit wordt om in monumentaal gevoelig 
gebied gebruik te maken van bestaande cultuurhistorische verbanden. 

• De actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor vindt dat aangereikte alternatieven van 
belangengroepen niet grondig zijn onderzocht. 

• De Vrienden van de Deventer binnenstad willen geen levendigheid door een autovrij 
Grote Kerkhof, maar een groen, boomrijk rustpunt.  

• De Vrienden van de Deventer binnenstad vindt dat een cultuurkwartier geen bibliotheek 
en helemaal geen 600 ambtenaren nodig heeft om een succes te worden. 

• De Bond Heemschut vindt het ontwerp niet passen in het Belvedère beleid. 
• De belangenvereniging Polstraat e.o. vindt dat een integrale stadsvisie ontbreekt waarin 

wonen, ondernemen, het stadskantoor, de verkeersafwikkeling en de parkeervoorziening 
aan de orde komt.  

• De Bond Heemschut vindt dat gebruik en behoud van cultuurhistorische waarden niet 
wordt bevorderd. 
 

Antwoord: 
De ambitie van de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van de Binnenstad-Zuid is 
met zeer grote steun door de raad vastgesteld. In het kader van de planontwikkeling heeft op 
een zorgvuldige en democratische wijze een architectenselectie plaatsgevonden. In het 
afgelopen jaar zijn op een zorgvuldige manier aanvullende onderzoeken gedaan naar tal van 
aspecten die zijn aangereikt (hoogte, prijs, etc.)  en werkzaamheden verricht die hebben 
geleid tot het integrale ontwerpvoorstel.  
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B&W is het niet eens met de Vrienden van de Binnenstad die feitelijk terugkomen op de Visie 
Binnenstad Zuid. Ten aanzien van het behoud van c.q. het respecteren van de 
cultuurhistorische waarden schaart B&W zich achter de reactie van de Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) die de ontwikkeling 
stedenbouwkundig verantwoord vindt, doch aandacht vraagt bij de uitwerking. 
Investeren in cultuur en de vervolgbesluiten over museum, filmtheater Hegius en bibliotheek 
zijn met zeer grote steun door de raad vastgesteld. Alle partijen waren unaniem in hun 
waardering voor de meerjarenvisie bibliotheek, waarin de huisvesting aan het Grote Kerkhof 
wordt bepleit. Het voorbereidingskrediet voor al deze plannen is unaniem goedgekeurd. 
Maar daarmee is de versterking van cultuur rond de Lebuinuskerk nog niet ten einde. 
In voorliggend plan voor het “Huis van Deventer” is 900 m2 beschikbaar op de begane grond 
en kelder van het Wanthuis voor een culturele functie. De Mariakerk verdient nog een goede 
bestemming. Maar ook de Lebuinuskerk investeert in haar gebouw en het gebruik ervan. Na 
de restauratie van de toren bieden ook ruimtes in de Lebuinustoren als de “ijskamer” 
perspectieven en zal het vernieuwde carillon het cultuurkwartier luister bijzetten.. 
Kortom, met de goedkeuring van voorliggend voorstel investeert Deventer fors in haar 
cultureel klimaat. Een ontwikkeling die ook op warme steun van de Provincie kan rekenen. 
 

b. Bereikbaarheid 
• De Vereniging van Commercieel Onroerend goed binnenstad Deventer (VCOD) vindt dat 

over de bereikbaarheid onvoldoende is nagedacht.  
• De actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor vindt ambtenaren nu ook goed zitten in 

de Leeuwenbrug, dit is ook goed bereikbaar. 
 

Antwoord: 
De ontwikkeling van het Huis van Deventer is een belangrijke schakel in een serie van 
ontwikkelingen. Wachten tot over alle ontwikkelingen overeenstemming bestaat is niet 
verstandig, hiervoor is meer tijd nodig. Van belang is dat de ontwikkeling van het Huis van 
Deventer andere ontwikkelingen niet in de weg staat. Het is daarom niet noodzakelijk om op 
alle vragen de binnenstad betreffende antwoorden te hebben.    
 
 

c. Parkeren  
• De Stichting Deventer Stadshaven is blij met de oplossing voor de parkeerproblematiek 

elders en denken graag mee over het Stadshavengebied. Zij hopen dat de ambitie zich 
niet zal beperken tot het Huis van Deventer. 

• De actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor vindt het parkeren en verkeer niet 
doordacht en bij parkeren meten met twee maten: in reactie veel argumenten/getallen om 
dit aan te tonen. Daarnaast rechtsongelijkheid met private partijen die geen 
bouwvergunning zouden krijgen. 

• Stichting Oud Deventer Parkeren is blij met autovrij maken Grote Kerkhof, maar heeft 
twijfels bij de stelling dat het speedparkeren de benodigde publieksparkeerplaatsen zal 
kunnen opvangen. 

• De Vereniging van Commercieel Onroerend goed binnenstad Deventer (VCOD) stelt dat 
de algemeen erkende normen voor afstanden garage binnenstadsgebied worden ruim 
overschreden: Sluiskwartier is te ver. Voormalige gymnastiekzaal Nieuwe Markt is nog te 
verre toekomst. Zij hebben vraagtekens bij onderzoek Witteveen en Bos. 

 
 
Antwoord: 
Het college is blij met de positieve reactie van de Stichting Deventer Stadshaven en zal graag 
van het aanbod om bij de verdere invulling van het parkeren rond het Sluiskwartier-Zandpoort 
mee te denken gebruik maken. 
Het voorstel voldoet aan de bouwverordening – onderdeel parkeren. 
Als ontwikkelaar koopt de gemeente de niet ter plekke te realiseren parkeerplaatsen af, zoals 
private ontwikkelaars dat ook moeten. Daarbij wordt hetzelfde tarief gehanteerd. Het geld 
wordt gestort in het mobiliteitsfonds. Vervolgens zal de gemeente als publiek orgaan weer 
zorgen voor parkeergelegenheid o.a. ten laste van het mobiliteitsfonds. 
 
Bij het vaststellen van haar beleid baseert de gemeente zich op de CROW-systematiek die 
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ook ten grondslag ligt aan het parkeerbeleid. 
De nu geboden parkeeroplossing met speedparkeren op de Nieuwe Markt en een 
vergunninggarage onder het stadhuis is een duurzame oplossing. 
Als we het straatparkeren op de Nieuwe Markt verder terug willen dringen en de 
Wilhelminabruggarage gaan vervangen zijn er nieuwe investeringsbesluiten nodig. Over de 
verdere parkeervraagstukken zal in het kader van de Operationalisering visie Binnenstad-Zuid 
worden besloten. 
 

d. Openbaar vervoer 
• De Belangengroep Openbaar Vervoer Deventer doet een voorstel tot uitbreiding van de 

route van het centrumbusje. Verder vragen zijn of de “ontwikkelaar” ook zeggenschap 
heeft op het gebied van openbaar vervoer en centrumbusje, of mede met het oog op de 
aanbesteding 2009/2010 afstemming heeft plaatsgevonden met de Provincie en of er 
duidelijkheid is over benodigde middelen voor adequaat openbaar vervoer. 

• De belangenvereniging Polstraat e.o. stelt voor om het centrumbusje niet door de Polstraat 
te laten rijden, maar rechtstreeks naar het Grote Kerkhof. 

 
Antwoord: 
Het college is erg blij met de reactie van de Belangengroep Openbaar Vervoer. De door de 
belangengroep beoogde route van het busje is uitgangspunt van het denken van het college 
over dat onderwerp. Zo wordt er ook over gesproken met de Provincie en Connexxion. 
De Polstraat ligt inderdaad niet voor de hand als route. Over de verdere uitwerking van de 
verkeerscirculatie zal met de bewoners en de Belangengroep na 1 maart 2009 verder 
gesproken worden. 
 

e. Locatie stadskantoor 
• De actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor vindt dat een stadskantoor aan de 

rand van de binnenstad hoort en dat er veel gebouwen in Deventer te koop of te huur 
zijn. 

• De Stichting Oud Deventer vindt dat er met enige aanpassingen in het pve een geheel 
nieuw ontwerp op deze locatie gerealiseerd kan worden. 

 
Antwoord: 
Over de locatie van het stadskantoor en bibliotheek is in 2004 een besluit genomen tegelijk 
met het vaststellen van de Visie Binnenstad Zuid.  
 

f. Plein naast de sociëteit 
• De Hereeniging maakt bezwaar tegen de publieke doorgang voor voetgangers en/of  

fietsers op de locatie van het plein naast de sociëteit 
 
Antwoord: 
De Hereeniging maakt terecht bezwaar tegen de gesuggereerde publieke doorgang voor 
voetgangers en/of  fietsers op de locatie van het plein naast de sociëteit. Er komt geen 
publieke uitgang aan de zijde van dit plein (en daarmee geen doorgang) en de rechten en 
plichten van de sociëteit in deze zullen volledig worden gerespecteerd. De tekening zal 
worden aangepast. 
 

g. Autovrij maken Grote Kerkhof 
• De Hereeniging maakt bezwaar tegen het autovrij maken van het Grote Kerkhof om de 

volgende redenen: 
• De ruimtelijke relevantie bij de nieuwbouwplannen wordt betwijfeld 
• Leden die nu gebruik maken van de 75 openbare parkeerplaatsen op het Grote 

Kerkhof kunnen de sociëteit in de toekomst niet meer bereiken 
• Bovengenoemd geldt met name voor invalide leden 
• Speedparkeren op de Nieuwe markt zal voor leden extra kosten met zich 

meebrengen 
• Er risico’s bestaan m.b.t. de realisatie van de speedparkeerplaatsen wat er toe 

kan leiden dat die niet tijdig gerealiseerd zijn 
• Betwijfelt wordt of 70 speedparkeerplaatsen qua capaciteit vergelijkbaar zijn met 

183 normale parkeerplaatsen 
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• De Vrienden van de Deventer binnenstad vinden dat een autovrij Grote Kerkhof een 
unieke kans is voor een groen en rustig plein. 

• De Stichting Oud Deventer is blij met het autovrij maken van het Grote Kerkhof. 
 
Antwoord: 
De Hereeniging vreest ten onrechte dat haar gebouw voor minder validen niet bereikbaar is. In 
het gebied rond het Huis van Deventer zal op het Grote Kerkhof, Polstraat en eventueel Grote 
Poot voldoende parkeergelegenheid voor invaliden gecreëerd worden. 
Ook is in de OV-visie van de gemeente, die recent in de raad is behandeld, voorgesteld om 
een busje te laten rijden over het Grote Kerkhof. Dit busje zal alle binnenstadgarages aandoen 
en is aangesloten op het busnet dat de laatste jaren al fors is verbeterd. 
Tijdens de bouw zal er wel een periode van slechte bereikbaarheid optreden. 
Ook het speedparkeren kan na instemming van de Raad zonder risico worden ingevoerd. 
 

 
3. Uitgangspunten en het nieuwe ontwerp 

 
a. Centrale huisvesting ambtenaren 

• De actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor vindt dat een centrale huisvesting voor 
alle ambtenaren is achterhaald en wordt bovendien niet gerealiseerd. De noodzaak tot 
centrale huisvesting is door informatie- en communicatietechnologie vervallen.  
 

Antwoord: 
Er is nooit sprake geweest en ook in dit voorstel niet van een totale huisvesting in één 
gebouw. De gemeentelijke huisvesting rond Burseplein-Grote Kerkhof betreft al vele eeuwen 
een complex van min of meer met elkaar verbonden gebouwen. 
In dit verbeterde voorstel is daar op ingespeeld. De verbinding tussen de panden is fors 
verbeterd doordat het bestuurscomplex van Polstraat 1 tot en met schouwburglocatie op 
niveau 1 op een fraaie wijze met elkaar verbonden gaat worden. 
Wat we wel op één locatie willen onderbrengen zijn alle burgercontacten en dat is mogelijk in 
dit ontwerp op niveau -1. Ook als later wordt besloten de sociale dienstfunctie over te brengen 
naar het Grote Kerkhof is dat mogelijk. Uiteraard zullen er dan andere m2 uitgeplaatst moeten 
worden. Maar in een flexibel gebouw, zoals nu wordt voorgesteld, kan dat. 
Een dergelijke complexbenadering is mede dankzij de moderne communicatiemiddelen ook 
beter te organiseren dan vroeger. Flexwerken en thuiswerken zijn de termen die daar bij 
horen. Maar de paradox van deze flexibilisering is wel dat overal en ook in Deventer de 
behoefte aan samenhang en contact tussen collega’s en overleg met bestuurders groot blijft. 
Een gezamenlijke restauratieve voorziening en een herkenbare huisvesting horen daarbij. Dat 
zijn zaken die in een ruimtelijk zeer diverse organisatie moeilijk zijn te realiseren.  
Bij de verdeling van het personeel over het complex en over de dislocatie (nu nog 
Gibsonstraat maar in principe kan deze dislocatie overal gesitueerd worden) zal uiteraard 
sterk gekeken worden naar samenwerkingspatronen en de intensiteit van samenwerking. In 
ieder geval zal bij het bestuur (B&W en raad) en de griffie, de regie- en strategische taken 
gehuisvest worden. 
 
 
 
 

b. Het ontwerp algemeen 
• De Vrienden van de Deventer binnenstad vinden dat het gebouw  een plek verdient waar 

het aan alle kanten te bewonderen is.  
• De actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor is van mening dat het op zich mooie 

gebouw hier te dominant is en ruimte nodig heeft. 
 

Antwoord 
In een zorgvuldige transparante procedure is een ontwerp gemaakt en gekozen voor deze 
specifieke locatie. De suggestie dat het gebouw op iedere andere plek beter tot zijn recht zou 
komen gaat uit van de veronderstelling dat het ontwerp en de selectie op verkeerde gronden 
hebben plaatsgevonden.  
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c. Synergie 
De Vrienden van de Deventer binnenstad geloven niet in voordelen van een multifunctioneel 
complex. De Vrienden van de Deventer binnenstad vinden dat de bibliotheek  haar 
onafhankelijkheid verkwanselt. 
• De Bond Heemschut vindt de aantrekkingskracht van de combinatie stadskantoor 

bibliotheek te hoog gegrepen. 
 

Antwoord: 
De openbare bibliotheek is een stichting met een eigen bestuur, met een eigen meerjarenplan 
en jaarlijkse programma’s. De uitvoering van het bibliotheekwerk vindt plaats op basis van 
onafhankelijke professionele normen en protocollen; deze worden getoetst door een landelijk 
certificeringsinstituut en zijn absoluut niet in het geding bij in één gebouw  samenvoegen van 
een bibliotheek en een stadskantoor. Deze combinatie is in meer Nederlandse gemeenten 
aanwezig en in ontwikkeling en in Angelsaxische en Skandinavische landen is het zelfs veel 
meer gemeengoed. 
De relatie met de gemeente is voor het gebouw zakelijk geregeld in een huurovereenkomst; 
voor gebruik van faciliteiten in een gebruiksovereenkomst en voor de opdracht van de 
gemeente aan de bibliotheek als het gaat om dienstverlening in een subsidieovereenkomst. 
 
De combinatie met de mogelijke synergie vormt al vele jaren het uitgangspunt voor het 
project. De inhoudelijke synergie is benoemd. De synergieverwachtingen zijn realistisch 
uitgewerkt. Al in de huidige centrale bibliotheek, waar het gemeentelijk informatiecentrum is 
ondergebracht, kan een start gemaakt worden met het realiseren van het synergieprogramma.  
De ruimtelijke synergie is concreet gerealiseerd in het ontwerp. Ook de verwachte aantallen 
bezoekers zijn realistisch. 
 

d. Hoogte van het gebouw / beschermd stadsgezicht 
• Stichting Oud Deventer vindt dat het gebouw te groot is voor deze plek, verlaging koepel 

met 1,5 meter is een kleinigheid.  
• De Bond Heemschut bepleit een hoogtebeperking van 16 meter: met een glazen dak zal 

de binnenverlichting ’s avonds in de oude stad overheersen. 
• De actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor vindt dat het ontwerp afbreuk doet aan 

het beschermd stadsgezicht 
• De Bond Heemschut vindt het voorgestelde “schip” te dominant in hoogte en vindt dat de 

eigenzinnige vorm niet past in de historische morfologie.  
 
Antwoord: 
Bij de discussie over hoogte heeft de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten (RACM) gesteld  geen bezwaar te hebben tegen de hoogte en de massa van 
het ontwerp. B&W schaart zich achter de reactie van de RACM  en ziet geen aanleiding 
daarop terug te komen.  
Een verlaging van ruim 1,5 meter lijkt weinig maar is zeker relevant. Niet als we dat afzetten 
tegen de totale hoogte van het gebouw, maar wel als we alleen het deel van het gebouw 
bezien dat boven de daken uitsteekt. De verlaging met ruim 1,5 meter doet geen afbreuk aan 
de wens van de raad dat men vanuit het gebouw het panorama van Deventer en IJssel kan 
zien. 
Om te grote lichtuitstraling te voorkomen zal er met werkplekverlichting worden gewerkt. Dat 
beperkt de uitstraling en is bovendien energiezuiniger. Ook aan de gevel en met de keuze van 
de materialen zal hierop worden gelet. Dit wordt vastgelegd in het technisch pve. 
 

e. Bibliotheek  
• De actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor vindt dat de bibliotheek met overdadige 

voorzieningen. Inhoudelijk van andere aard dan een stadskantoor. Het onderbrengen bieb 
in voormalige schouwburg nauwelijks serieus onderzocht. 

• De Stichting Oud Deventer vraagt of m.b.t. het programma bibliotheek niet een maatje te 
groot voor Deventer? Geen duidelijkheid over het pve en de daarbij horende ruimtelijke en 
functionele aspecten.  

• De Vrienden van de Deventer binnenstad wijzen het nieuwe plan af en verzoeken af te 
zien van verplaatsing bibliotheek naar het Grote Kerkhof en de bouw van een omvangrijk 
en kostbaar gebouw in kleinschalige monumentale binnenstad. 
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• De Vrienden van de Deventer binnenstad vinden dat de optie bibliotheek aan de Brink 
laten, het leeuwendeel ambtenaren op een functionele huisvesting op een goed 
bereikbare locatie en renovatie van het stadhuis niet is uitgewerkt. 
 

Antwoord:  
Het PvE van de bibliotheek dat bij het VO gehanteerd is, sluit aan bij algemene 
uitgangspunten voor het bouwen van bibliotheken zoals die in Nederland gehanteerd worden, 
de omvang van een centrale bibliotheek in een gemeente van ca 100.000 inwoners en het 
meerjarenplan van de bibliotheek zoals door B&W vastgesteld en gepresenteerd aan de 
gemeenteraad. Er zijn geen voorzieningen in het VO die daar niet bij aansluiten. Het aantal 
m2 komt overeen met nieuwe bibliotheken in soortgelijke gemeenten. 
Er ligt voor de bibliotheek een zeer duidelijk PvE. Het PvE van de bibliotheek is 
samengevoegd met het PvE van de gemeente tot een geïntegreerd PvE. 
 

f. Fietsenstalling 
• De Belangengroep Openbaar Vervoer Deventer is positief over de gratis bewaakte 

fietsenstalling 
• De Fietsersbond is ingenomen met het voorstel, maar heeft opmerkingen over de 

volgende aspecten: 
o Capaciteit: gepleit wordt voor meer plaatsen zowel voor bezoekers- als voor de  

personeelsstalling 
o Toegankelijkheid: naast een vlotte, veilige en comfortabele toegang pleiten zij voor 

een lift naar de parkeerkelder 
o Openingstijden: zij pleiten voor een uitbreiding van de avond openingstijden, met 

name van donderdag  t/m zondag 
o Runshoppers: zij pleiten voor voldoende fatsoenlijke fietsenstallingsplaatsen voor 

runshoppers. 
 
Antwoord: 
We zullen de Fietsersbond en de Belangengroep Openbaar Vervoer betrekken bij het verder 
vormgeven van de stalling. 
 

g. Toegankelijkheid invaliden 
• De Belangengroep Openbaar Vervoer Deventer geeft aan dat de toegankelijkheid voor in- 

en mindervaliden een absolute noodzaak is. 
• De Fietsersbond merkt op dat ook de fietsenstalling door middel van een lift voor minder 

validen toegankelijk moet zijn, zodat ook gebruikers van elektrische fietsen, scootmobielen 
gebruik kunnen maken van de fietsenstalling. 

 
Antwoord:  
de nieuwbouw zal voldoen aan de ITS (Internationaal Toegankelijkheid symbool). Het ITS 
regelt dat het gebouw voor minder- en invaliden zelfstandig bereikbaar, toegankelijk en 
bruikbaar is. 
 

h. Slopen voorgebouw Schouwburg 
• De stichting Oud Deventer heeft bezwaar tegen de sloop, zien noodzaak sloop niet in, 

waarom is enorm entreeplein nodig. De getoonde artist impression geeft geen vertrouwen 
• De Bond Heemschut vindt dat de Postma gevel nodeloos wordt gesloopt. 
 
Antwoord 
In het raadsvoorstel zijn de argumenten genoemd die een rol hebben gespeeld bij de keuze 
om de voorgevel van de voormalige schouwburg te slopen. De entree van het gebouw wordt 
fraai en functioneel. Er komen opgangen vanuit de fietsenkelder en trappen en lift naar de 
begane grond. De centrale balie wordt er gehuisvest alsmede het informatiecentrum van de 
gemeente/bibliotheek.  
De hal krijgt een koffiecorner die gebruikt zal worden als er politieke markt is en als de 
restauratieve voorziening niet beschikbaar is of hoeft te zijn. 
Er is gelegenheid voor kleine tentoonstellingen. 
En uiteraard moet de entreehal groot genoeg zijn om in geval van nood snel alle aanwezigen 
uit het pand te leiden.  
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i. Overlast tijdens bouw 

• De Vereniging van Commercieel Onroerend goed binnenstad Deventer (VCOD) 
vraagt hoe parkeergelegenheid zal zijn tijdens de bouw: keten, materialen op Grote 
Kerkhof.  

• De belangenvereniging Polstraat e.o. vraagt om een nul-eindmeting meting van de 
panden in de omgeving 

• De belangenvereniging Polstraat e.o. zien graag dat de verkeersafwikkeling uitsluitend via 
het Grote Kerkhof wordt afgehandeld (wat mogelijk is door de voorgestelde sloop van de 
schouwburg) 

 
Antwoord: 
De aan- en afvoer tijdens de bouw kan door de sloop van de voorgevel van de voormalige 
schouwburg geheel plaatsvinden via het Grote Kerkhof. In de bestekfase zullen specifieke 
eisen gesteld worden om een nul- en eindmeting te laten uitvoeren voor de omliggende 
panden met de maatregelen om een en ander tijdens de bouw te monitoren. Deze 
voorwaarden zullen met alle omwonenden worden besproken. In deze fase wordt ook de 
omvang van de bouwplaats, die op het Grote Kerkhof zal moeten komen, bepaald. Gestreefd 
wordt het aantal bouwketen te beperken door tijdens de bouw delen van het oude 
stadskantoor daarvoor te bestemmen.  

 
 
4. Financieel / risico’s 

 
o De actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor vindt de plannen overdadig en dat “wij 

het ons niet kunnen permitteren”. 
o De actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor vindt onverantwoorde bouw- en 

financiële risico’s: informatie hierover ontbreekt 
o De Vrienden van de Deventer binnenstad denken dat de bibliotheek te duur wordt. Zij 

vragen zich af hoe duur c.q. welke investeringskosten zijn voor de bibliotheek. En hoeveel 
duurder wordt de exploitatie t.o.v. de huidige situatie?  

o De Vrienden van de Deventer binnenstad vindt dat de gemeente kan dit financieel, 
technisch en politiek risicovol project er niet bij hebben. 

o De sportraad vindt dat de investering de mogelijk de draagkracht van de gemeente t 
eboven gaat. Zij vinden bouwen in het geplande gebied risicovol wat tot financiële 
tegenvallers kan leiden. 

o De sportraad vindt dat de investering van invloed zullen zijn op andere beleidsterreinen, 
met name sportvoorzieningen, waarvoor dan geen middelen meer beschikbaar zijn.  
 

Antwoord: 
Het huidige ontwerp laat een aansprekend, modern en eigentijds complex zien. Een complex 
dat leeft, het hart van de democratie is, waar de stad elkaar ontmoet en  waar gewerkt wordt 
voor de stad. Een complex waarin efficiency, duurzaamheid en transparantie samenkomen. 
Qua inrichting en uitstraling straalt het kwaliteit uit, kwaliteit die past en hoort bij de stad 
Deventer als geheel. In ons kwaliteitsdenken past geen overdaad of luxe maar wel kwaliteit in 
materiaalgebruik of  gebruik maken van natuurlijke energiebronnen. De kosten van dit plan ligt 
geheel in de lijn van de bouw van vele gelijksoortige nieuwbouwprojecten en gemeentehuizen. 
Door de projectgroep en diverse externe deskundigen is intensief gewerkt aan dit project wat 
heeft geresulteerd in het aangepaste integrale VO. Het project is door diverse deskundigen 
beoordeeld op o.a. inhoud, risico’s en kosten. Allen zijn overtuigd dat de financiële 
onderbouwing dermate gedegen, volledig en betrouwbaar is dat op basis van de huidige 
informatie en plannen een beslissing genomen kan worden. Binnen de bestaande budgetten 
voor huisvesting van de gemeente alsmede van de bibliotheek kan het nieuwbouwproject 
gefinancierd en geëxploiteerd worden. Hierdoor is het niet noodzakelijk om extra gelden te 
genereren die mogelijk ten kosten kunnen gaan van andere programma’s of projecten binnen 
de stad.  
 
 
 
 



31 
 

5. Draagvlak en Communicatie 
 
• Draagvlak 

o De actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor vindt dat het plan door maatschappelijke 
ontwikkelingen is achterhaald. 

o De Stichting Oud Deventer verzoekt dringend af te zien van dit voorlopig ontwerp. Met 
enige aanpassingen in het pve (geen uitzicht annex horeca, behoud voorgevel) kan op 
deze plaats nieuw ontwerp worden gerealiseerd. 

o Vereniging van Commercieel Onroerend goed binnenstad Deventer (VCOD) zijn het op 
zich eens met plan, vragen de bereikbaarheid als toetssteen te hanteren. 

o De Vrienden van de Deventer binnenstad vindt dat de stad al genoeg iconen heeft. 
 

• Communicatie 
 

o De stichting Oud Deventer is positief over communicatie rond verbeterd ontwerp en 
zeppelinactie 

o De Vrienden van de Deventer binnenstad ten onrechte wordt gesteld dat kritiek uit de 
bevolking serieus genomen is. 

o De belangenvereniging Polstraat e.o. spreekt haar waardering uit over de presentatie aan 
de bewoners. 

 
Antwoord: 
In het afgelopen jaar hebben verschillende overleggen met belangengroepen  en 
belanghebbenden van de ontwikkeling plaatsgevonden. Hierbij is altijd uitdrukkelijk gesteld dat 
de motie 2007, met de Visie Binnenstad Zuid en het plan Neutelings Riedijk, het uitgangspunt 
vormde. Onderzoek naar scenario’s, die feitelijk strijdig zijn met dit uitgangspunt, zijn vooral 
bedoeld om de keuze voor het plan beter te kunnen onderbouwen.    
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Hoofdstuk 4 
 
 
REACTIES PARTICULIEREN 
 
Er zijn 49 reacties binnengekomen van mensen die op persoonlijke titel hebben geschreven. Ruim na 
het verstrijken van de reactietermijn zijn nog een aantal inzendingen ontvangen, deze zijn aan de lijst 
toegevoegd.  
Er is voor gekozen om iedere reactie samengevat weer te geven, in de laatste kolom wordt verwezen 
naar de antwoorden die bij de organisaties en bij de politieke partijen zijn gegeven. 
 

• W. van Gemert: 
Toegankelijkheid minder validen en invalidenparkeerplaats? Zorgen 
over bereikbaarheid. 
 

 
4:  5 
25: 3f 

• Familie Hulsebos: 
Heeft emotionele bezwaren: het gebouw is mooi, maar niet op deze 
plek. 
 

 
 

• W. Kok-Scholten: 
Wil graag een openbaar toegankelijk invalidentoilet. 
Toegankelijkheid scootmobielen en rolstoelers 
 

 
4: 5 
25: 3f 

• Duurt Snoeijers: 
Heeft waardering voor het prachtige ontwerp, het Grote Kerkhof bij 
uitstek een locatie voor stadskantoor en bieb, maar geeft toch de 
Leeuwenbrug of Zutphenseweg in overweging als huisvesting van het 
ambtelijk apparaat. 
 

 
7: 3 en 4 
22: 2e 
 

• R. ten Brink: 
- ontwerp past niet in de omgeving, geen respect voor oude binnenstad 
- gebouw is te hoog, verstoring skyline 
- grote hal, slechte akoestiek 
- nog steeds dislocatie nodig 
- onvoldoende parkeergelegenheid personeel 
- ruimte restaurant niet rendabel, zou beter als werkruimte kunnen 
worden ingericht 
- waarom 7 dagen per week open? Aantal bezoekers op zondag? Dan 
ook verwarming of airco nodig, is niet erg energiezuinig. 
- is er een vergunning voor het strippen van het Landshuis? 
- ongetwijfeld overschrijding van kosten 
- waarom geen referendum onder bevolking? 
- verzoekt intrekking van het plan en uitschrijven van een bindend 
referendum. 
 

 
20: 2a 
22: 2e 
24: 3b 
24: 3d 
25: 3c 
26: 4 
 

• E.J. Geerdes: 
- strijdig met historische omgeving en fijnmazige structuur omgeving en 
gebouwen 
- ambtenaren zitten nu goed, bestuurscentrum is op orde 
 

 
7: 3 
20: 2a 
24: 3b 

• H. Zunneberg 
Er is geen noodzaak voor dit peperdure prestige object. 
Enorme toename van kosten wordt gebagatelliseerd. 
Alles onder één kap getuigd niet van verantwoord stedenbouwkundig 
inzicht. 
Locatie kon niet slechter. 
 

 
7: 3 en 4 
20:2a 
22: 2e 
23: 3a 
26: 4 

• Ferdinand Pronk 
Blij dat het oorspronkelijke ontwerp overeind is gebleven. Als het uitzicht 
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niet meer uitstekend is, dan liever weer 1,5 meter omhoog. 
Jammer dat de parkeerlaag gesneuveld is. Goede parkeervoorziening is 
nodig, zeker als filmhuis/Bouwkunde op de Nieuwe Markt komt. Niet te 
bescheiden zijn! 
 

• Herman Bessels 
Gebouw is prima, niet zeuren over die 1,5 meter. 
Het niet oplossen van het parkeren wordt de doodsteek voor de 
bibliotheek. 
 

 
 

• T.L.A. van Doorn 
Prachtig, hoopt dat het project slaagt. Alleen jammer dat een gedeelte 
van de historische panden verdwijnt. 
 

 
25: 3h 

• John Otten 
Er is al veel parkeergelegenheid in de stad, meer mensen moeten op de 
fiets, de veilige fietsenstalling is prima. 
bijzondere brief: geen parkeergarage en liever geen skyline-gebouw met 
overdreven veel lichtuitstraling. 
 

 
21: 2c 
24: 3d 

• J.M. Rensman-Löring 
Zet het gebouw naast de Scheg, daar is ook parkeerruimte, goed 
toegankelijk met OV. Bibliotheek aan de Brink laten, voorgevel 
schouwburg in tact laten. 
 

 
25: 3c 
25: 3h 
 

• Ir. Daniël Veenhuijsen 
Optische eigenschappen van dit natuurkundig drama zijn uiterst 
ongunstig. Bling-blingeffect door lage stand zon in het najaar en door 
terugkaatsen van zonneschermen in de zomer. 
 

 
 

• Jos de Lijster 
Prima plan, organisch geheel, gebruiksvriendelijk, toegankelijk en 
bovendien mooi. 
Het college moet zich van onpraktische kritiek niet veel aantrekken. 
 

 
 

• Van Lookeren Campagne 
Ondergronds parkeren is niet nodig, de Noordenberggarage heeft nog 
voldoende capaciteit. 
Overkapping bibliotheek past vanwege kleur en vorm niet in het 
stadsbeeld. 
Grote Kerkhof is voor auto’s slecht bereikbaar, daarom kunnen stadhuis 
en bibliotheek beter bij het station. Ook besparing verhuiskosten. 
Vervanging oude bibliotheek niet nodig, deze ligt veel centraler dan de 
nieuwe. 
De bouw van de nieuwe erg duur, zal het budget ruim overschrijden. De 
oude bieb opknappen veel goedkoper en zal met het aantrekken van 
klantgerichte medewerkers vanzelf leiden tot meer leden. 
 

 
21: 2b en 2c 
25: 3e 

• T.J.M. Rensman 
Gebouw is prachtig, maar heeft meer ruimte nodig. Waarom niet naast 
het nieuwe ziekenhuis? Dan ook bereikbaarheid opgelost. Hoe 
openbaar vervoer straks? 
Ook in nieuwe plan nog steeds goed uitzicht: dan gebouw dus nog 
steeds te hoog. 
 

 
 
20: 2a 
22: 2d 
24: 3d 

• T.W.A. Kogelman 
Stadskantoor moet er komen. 
Dan moeten alle mogelijkheden betreft plaatsing en financiering zijn 
onderzocht. Er gaan op zeer korte termijn 0 – 5 kerken dicht, gemeente 

 
24: 3d 
27: 5 
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moet waken over historische panden en gezichtsbepalende gebouwen. 
Deze panden uit handen houden van beleggers en projectontwikkelaars. 
Wat wordt bedoeld met de skyline van Deventer. 
Burgers moeten worden gehoord. 
Transparantie heel goed. 
Brief mag niet als hamerstuk worden gebruikt. 
 

• D. Hanekamp 
Nieuwbouw is onnodig, bestaande panden gebruiken. 
 

 
7: 3 
23: 3a 

• R.H. Brontsema 
Fantastisch gebouw, past prima in de omgeving en is een equivalent 
van de in zijn tijd gebouwde Lebuinuskerk. Skyline wordt hiermee 
versterkt. 
Enige kanttekening: jammer dat de 2e parkeerlaag is geschrapt. 
 

 
 

• L. Kapteijn/L. Clasque 
Is de fietsvoorziening goed toegankelijk? 
Restauratiefunctie: i.h.k.v. duurzaamheid: wie gaat beheren, welke 
eisen, streekgebonden producten, prijzen toegankelijk 
goede klimaatbeheersing van belang, ga kijken in Deventer ziekenhuis. 
 

 
25: 3f en 3g 

• J.M.E. Nieveen 
Gebouw moet niet op deze plaats. Waarom onzorgvuldig omgaan met 
historisch stadshart. 
 

 
20:2a 
24: 3d 

• A. Mellink 
Gebouw past niet in historisch stadshart, is niet goed voor de skyline. 
De lichtkoepel moet niet boven de stad uitsteken. 
 

 
24: 3d 

• G. Pelger 
Gebouw past niet in de omgeving. Wel in Colmschate. 
Kost veel geld en jammer van de bieb. 
 

 
24: 3d 
26: 4 

• M.B. Heeren-Jansen 
Onverantwoord op zo met gemeenschapsgeld om te gaan. 
Boreelkazerne beter denkbaar als locatie. Zou uniek stadskantoor 
kunnen worden. 
 

 
26: 4 

• W. Neijmeijer 
Royale parkeergelegenheid kan bijdragen tot bereikbaarheid. Verwijst 
naar Laren – N.H. 
Gebouw is zeer bijzonder, hoopt dat tegenstanders van te grote hoogte 
nu tevreden zijn, jammer dat het zo opgesloten ligt. 
Twijfelt of terugspringen van voorgevel geslaagd is, omdat dan de 
gevelwand van het Grote Kerkhof wordt doorbroken. 
Bibliotheek moet op één verdieping. 
Het atrium kan suïcidale mensen trekken. 
Hoopt op voorspoedige realisatie, ook al wordt met verkleining van het 
ontwerp en het in gebruik houden van de Polstraatpanden afbreuk 
gedaan aan de oorspronkelijke doelstelling. 
 

 
21: 2c 
24: 3c 
25: 3h 

• G. Tijs 
- ziet nog weinig verbetering, gebouw is maatje te groot voor Deventer. 
- technisch vrij ingewikkeld, dus veel risico’s. 
- esthetisch aantrekkelijk, maar niet buitengewoon. 
- forse investering, rente en afschrijving komen jaarlijks op ca. € 150,00 
per gezin. Relateren aan andere gegevens zoals de OZB bijdrage zou 
goed zijn. 

 
20:2a 
25: 3c 
26: 4 
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- de duurzame oplossing komt slecht uit de verf. Matige bereikbaarheid 
en parkeerkosten hoog. 
- noodzaak nieuwe bibliotheek blijft onduidelijk. Huidige bibliotheek is 
eerder te groot dan te klein. 
 

• Jan Kuiper – Grand Café Dikke van Dale 
Is niet gelukkig met het wegvallen van parkeerplaatsen op het Grote 
Kerkhof en parkeerplaatsen voor vergunninghouders terwijl er geen 
alternatief wordt geboden. Voor het ontwikkelen van dit gebied is een 
grootschalige parkeervoorziening nodig in de absolute nabijheid en stelt 
dat de rekensom niet klopt. Legt de nadruk op een goede timing van het 
weghalen van parkeerplaatsen en realiseren elders. Stelt voor om tot de 
finalisering van het stadskantoor de huidige situatie te houden en om 
tijdens de bouw de gehele parkeerproblematiek van dit deel van de stad 
in één keer aan te pakken. 
 

 
15: D1 t/m 5 
22: 2c 

• F. ten Kate 
Is voor stadhuis met alle openbare functies in het centrum en een 
stadskantoor net buiten het centrum zoals de Leeuwenbrug. De kosten 
per m2 kantoor dan lager en bereikbaarheid voor personeel beter. 
Flexwerken: iedere medewerker moet op elke plek kunnen werken, een 
werkplek moet 12 m2 zijn. Hij stelt gedeeltelijk flexwerken voor: 
tekenaars, medewerkers die vijf dagen per week werken, medewerkers 
die veel met grote tekeningen werken een vaste werkplek van 7,5 m2. 
Secretaresses en deeltijders moeten op een flexplek. 
 

 
7: 3 
21: 2b 
23: 3a en b 

• A.A.L. van der Lande 
Gebouw past niet in de omgeving: te modernistisch, ovale lijnen passen 
niet bij verticale en horizontale lijnen en het is te hoog en te 
grootschalig. 
Teveel werkoppervlak van de gemeente is opgeofferd aan bibliotheek, 
ontspanning en andere leuke dingen en te klein voor de enorme 
investering.  
Bibliotheek zit goed aan de Brink. 
Is tegen weghalen gevel voormalige schouwburg. 
Bezoekers stadskantoor en bibliotheek laten auto niet staan, Grote 
Kerkhof autovrij maken sluit hier niet op aan. 
 

 
21: 2b 
22: 2g 
24: 3d 
25: 3c en h 

• A. Ris 
Entree front oude schouwburg is een verbetering. 
In zijn totaliteit blijft vorm en bouwvolume te groot op deze plaats. 
Vorm past niet binnen rechthoekige bebouwing. 
 

 
20: 2a 
24: 3d 

• R. Goedman 
- Is visie Binnenstad-Zuid nog houdbaar? 
- Ook zonder de nieuwbouw kan de kwaliteitsimpuls worden 
gerealiseerd. Argument is niet relevant. 
- Excellente dienstverlening wordt niet bereikt door fysieke ruimte, maar 
door investering in de kwaliteit van het ambtelijk apparaat. 
- Berekening ruimtebeslag t.o.v. aantal ambtenaren is wat warrig. 
- Is rekening gehouden met digitalisering? 
- Waarom € 2 miljoen uitgetrokken voor verbouw Gibsonstraat en de 
Steerne? 
- Wie is de “ontwikkelaar” op blz. 3 punt d? 
- Niet meer alle ambtenaren op één plek. Een strategische heroriëntatie 
van het gehele plan zou goed zijn. 
- Kritiek op keuze voor NRA. Gebouw komt op verkeerde plaats. 
- Wordt voorstel Belangengroep Openbaar Vervoer betrokken? 
- Kan duidelijkheid worden gegeven over kosten herinrichting Grote 
Kerkhof, Hofstraat, Nieuwe Markt? 

 
9: 13 
20: 1c 
20: 2a 
22: 2d 
23: 3a 
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• H. Derksen 

Er zijn verbeteringen aangebracht, maar desalniettemin blijft het een 
koekoeksei dat in een zangvogelnest is gelegd. Er is geen relatie met de 
omgeving en alle ontwerpen van de prijsvraag waren te modern. Op een 
andere locatie zou het gebouw goed uit de verf komen. 
 

 
20: 2a 
24: 3d 

• P. Verstegen 
Is enthousiast, aangepaste voorgevel schouwburg is geweldig 
Pressiegroepen moeten niet aan geschiedvervalsing doen. 
Gemeenteraad moet doorpakken, democratie is niet reageren op een 
handjevol burgers die tegen zijn. Kijk naar de weerstand tegen de 
plannen voor het nieuwe IJsselhotel, nu zijn we er blij mee. 
Oproep: nodig gerenommeerde architecten uit om lelijke pleinen in de 
stad aan te pakken. 
 

 
 

• R. de Heij 
Vraagt aandacht voor het gevaar van een vide op laag 05 voor suïcidale 
mensen 
 

 
 
 

• H. Merks 
Zou graag positief reageren om vooruit te kunnen, maar is van mening 
dat het gebouw niet op deze plek past. Het gebouw zou meer in de 
omgeving moeten passen en dienstbaar zijn aan de omgeving. 
De loketten bij het station kunnen daar blijven, ook andere afdelingen 
zouden daar wellicht een plek kunnen krijgen. In dat geval zou een 
kleiner ontwerp kunnen worden gemaakt met de beschikbare ruimte als 
uitgangspunt en niet de vorm van een gebouw. 
 

 
20: 2a 
21: 2b 
22: 2e 
 

• Ing. J.J. de Koning, Vriezenveen 
- In de oude Hanzestad Deventer is al veel fraais verloren gegaan 
- Een kleiner gemeentehuis met dependances in de dorpen is 
goedkoper en planologisch vriendelijker 
- wil geen herhaling van een financieel drama zoals met de aanleg van 
de Scheg 
- Meer financiële ruimte door een bescheidener gemeentehuis voor 
andere zaken als restauratie van de oude stadsmuur 
- het gebouw past niet in het centrum van de oude Hanzestad 
 

 
20: 2a 
22: 2c 
24: 3d 
26: 4 

• De heer en mevrouw Manton 
- Het gebouw past niet op deze plaats, het ontwerp wijkt teveel af van de 
huidige bebouwing.  
- Voor ambtenaren is ook nu genoeg ruimte, in Polstraat 7 bijvoorbeeld 
staan kamers leeg.  
- De huidige locatie van de bibliotheek is niet te overtreffen. 
- De kosten voor het project zijn allesbehalve duidelijk. 
 

 
7: 3 
20: 2a 
21: 2b 
26: 4 

• Ad van der Stok 
Goede verbeteringen! Goed dat het gebouw  iets lager wordt en dat 
bovenin een publieke ruimte komt. 
 

 
 

• J. Rouwet 
Grote prestige objecten baren zorg. Geen groot nieuw stadskantoor in 
hartje oud Deventer. Burgerzaken aan de Leeuwenbrug voldoet goed en 
voor ontvangsten en vergaderruimten is niet veel nodig. Alternatief: 
Boreelkazerne 
 

 
20: 2a 

• B. de Wit-Bruyne 
- Gebouw is te massaal en te hoog.  

 
20:2a 
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- Voor de bibliotheek is ook wel een andere plek te vinden, b.v. in het 
oude gymlokaal van het gymnasium. 
-  Het bestaande stadhuis is mooi, maar onpraktisch. 
- Alle ambtenaren op één plaats niet nodig. 
 

21: 2b 
24: 3d 

• Ton Damen 
- Refereert aan een 50-jarige geschiedenis voor plannen voor een 
stadskantoor c.q. gemeentelijk dienstencentrum. Het is nu tijd voor een 
totaal-visie voor de gehele binnenstad waarin een totale afstemming van 
diverse onderwerpen (wonen, werken, verkeer, parkeren, onderwijs, 
cultuur enz.) komt. 
- Het Noordenbergkwartier wordt wederom opgezadeld met de 
parkeerproblematiek 
- Het is tijd voor een totaalvisie voor de hele binnenstad 
 

 
20: 2a 
21: 2b en c 

• Gerreke van den Bosch 
- Heeft  begrip voor het ruimtegebrek, maar denkt dat zo’n gigantisch 
gebouw niet nodig is. 
- Erg veel geld voor een bibliotheek en huisvesting van ambtenaren. 
- Meeste Deventernaren hebben niets met een beleefbibliotheek. 
- Risico schade aan oude panden 
 

 
20: 2a 
26: 4 

• Mevrouw drs. B.J. Brinkman 
- gebouw zou passen in de buitenwijken passen, niet in het centrum 
- er zijn prachtige voorbeelden van combinaties van het oude en een 
moderne achterzijde. 
- het huidige ontwerp is niet mooi 
- gebruik voor de eerste drie verdiepingen baksteen voor een goede 
aansluiting met de omgeving 
- een uitzichtpunt is mooi, maar dan wel met een dak, bv. door glas in 
lood toe te passen 
- verminderen glaswerk bespaart kosten glazenwasser. 
 

 
20: 2a 

• H.W. Dikkers 
Het gebouw past niet in de oude stad en daarnaast is nieuwbouw 
volstrekt overbodig. Deventer is geen metropool. 
Laat ambtenaren telewerken. 
 

 
20: 2a 
22: 2e 
23: 3a 

• Mevrouw N. Averes 
- gebouw is prachtig, zou op een open ruimte moeten staan. 
- Ingang Grote Kerkhof past goed in het geheel. 
- Binnenkant ziet er mooi uit. 
- Het dak van glas is minder handig, de klimaatbeheersing zal moeilijk 
worden. 
- Wanneer is het gebouw klaar? 
 

 
20: 2a 

• C. Wijsen (ondernemer Kleine Overstraat) 
- het gebouw is te groot, te hoog, te duur 
- het schrappen van de tweelaagse publieksgarage is slecht 
- door autovrij worden van het Grote Kerkhof komen vanaf die kant 
minder bezoekers door de Kleine Overstraat 
- het gebouw zou beter aan de rand van het centrum kunnen in een 
bestaand gebouw of nieuwbouw waar ruimte is. 
- het is beter om bibliotheek en stadskantoor te splitsen. 
 

 
24: 3c en d 

• Ing. R.V.H. Bolsenbroek 
- de bereikbaarheid is slecht, mede gezien de filevorming van en naar 
de binnenstad 
- daardoor kan de dienstverlening nooit optimaal functioneren 
- het gebouw scoort qua prijs/kwaliteitsverhouding laag 

 
21: 2b 
26: 4 
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- bouwkosten hoog door diverse oorzaken 
- gebouw duur qua vormgeving, materiaalgebruik en leef/werkklimaat 
 

• Joop Meulenbrug 
vindt het weggegooid geld, ambtenaren zitten nu goed, Leeuwenbrug is 
goed bereikbaar 
 

 
7: 3 
21: 2b 

• W.H. Witholt 
Heeft moeite met de kosten, daarnaast past het ontwerp niet in de 
historische binnenstad. 
 

 
20: 2a 
22: 2e 
24: 3d 

 
 

 

Reacties die zijn ontvangen na 12 januari, zonder verwijzing naar 
antwoorden: 
 

 

• Fam. Persoon 
Vinden de plannen onzin, de gemeente kan beter eerst andere dingen 
als bijvoorbeeld armoedebestrijding en onveilige verkeerssituaties 
aanpakken. Er staan nog genoeg panden te wachten op een huurder 
c.q. koper. 
 

 

• Marjan Enger-Ankersmit 
Heeft begrip voor het feit dat de gemeente dichtbij het oude stadhuis wil 
uitbreiden. 
Maar geeft toch een andere goede oplossing in overweging: aan de 
monding van de haven aan de zuidkant, daar waar nu al lange tij een 
oude fabriek op instorten staat. 
 

 

• B. van Ulsen-Jansen 
Dit plan bederft het stadsfront, het had veel beter op het terrein van de 
oude ijsbaan kunnen staan. 
 

 

• H. Nab 
Is lid van de taakgroep openbaar vervoer Diepenveen, maar reageert op 
persoonlijke titel. 
Dacht tot 15 januari de tijd te hebben voor een reactie, en is van mening 
dat de democratie de mond wordt gesnoerd. 
 

 

• P.M. de Weerd 
Het plan is mooi en Deventerwaardig, maar ziet het liever bij 
bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis of de Scheg. 
 

 

• A.M.C. de Weerd 
Het gebouw hoort niet in de binnenstad. 
 

 

• Adviesraad Monumenten Deventer (ir. A.H. Janssen) 
Betreuren de sloop van de gevel van de oude schouwburg. Behoud zou 
passen binnen de Belvedère-gedachte. 
Vrezen een toenemende parkeerdruk op de monumentale omgeving. 
Hebben zorgen over de duurzaamheid van het ontwerp. 
 

 

 
 
 
 


