
Categorie: Omschrijving risico: Gevolg: Kans: Omvang: Risiconiveau: Risicodrager: Tijd:

1.1 Ambitieniveau neemt toe tijdens proces budgetten niet meer toerijkend <50% ? 2 NV continue

1.2 Partijen claimen proceskosten bij NV. geen beheersing of te hoge proceskosten 90% € 50.000,- - €100.000,- 1 G/P continue

1.3 Exploitatiesubsidie voor gebruikers blijkt ontoereikend geen sluitende gebruikersexploitatie 50% ? 2 G/P v.a. 2014
1.4 Continuïteit van huidige partners in de huidige vorm exploitatie vastgoed loopt risico ivm eenzijdig gebruik 30% ? 3 NV >5 jaar

1.6 Beschikbaarheid budget losse inrichting onduidelijk €'s tekort en niet direct kunnen sturen 50% enkele tonnen € 2 G 3e kw 2012
1.7 Overschrijding van vastgestelde budgetten. €’s tekort 50% ? 2 G/NV/P continue

2.1 Claim verkoper: afgespr. levertermijn wordt niet gehaald renteclaim, o.i.d 60% €  100.000,- 2 G 4e kw 2012

2.2 Geen overeenstemming over huurovereenkomst exploitatie tekort, maatschappelijk verlies, gezichtsverlies 40% ? 3 NV/P najaar 2012

3.1 Provincie claimt €’s terug (niet voldoen aan voorwaarden, bijv.: 

oplevering na december 2015)

grote tekorten 40% € 5,- milj. 2 G/NV v.a. 2014

3.2 Besluitvorming over doorstart stagneert (PvA, afspraken over 

vervolg)

vertraging, moeizaam start proces en extra proceskosten 80% € 50.000,- 1 G/NV 3e/4e kw 2012

4.1 Wijziging bestemmingsplan blijkt niet haalbaar lagere economische waarde, expl gebruik negatief 50% groot 2 NV/P 2013 e.v.
4.2 Parkeernorm wordt niet gehaald voor nieuwe functie financiële verplichting afkopen parkeerfaciliteit 95% €0,8,- tot €1,2 milj. 1 G 2012-2013

4.3 Bezwaren van belanghebbenden vertraging of aanpassing plan met financiële gevolgen 70% € 100.000,- ? 1 NV 2012-2013

4.4 Archeologische status van locatie verzwaring van procedures 70% € 20.000,- 2 NV 2012-2014

5.1 Bestuurlijke inmenging in het proces (raad) verandering van de scope 50% ? 2 G continue
5.2 Wijziging in subsidiebeleid geen sluitende exploitaties, continuiteit 40% ? 3 G v.a. 2015
5.3 Veel discussie over positie en macht (tussen en binnen betrokken 

organisaties) en onvoldoende mandatering

geen plezierige samenwerking, geen optimaal resultaat 50% kan groot zijn 1 G/NV/P 2012

5.4 Partners zijn het oneens over inhoud of organisatie afblazen fusie, ambities niet gehaald, concept anders? 40% groot 2 P/NV v.a. 2014
5.5 Geen continuiteit in bezetting bij partijen stagnatie, discussies opnieuw 50% vertraging 2 G/NV/P continue

5.6 Geen heldere keuze in wijze van aanbesteding financien, planning, organisatie en interventies van buiten <30% groot 2 G/NV 2012-2013

6.1 Onduidelijke demarcatie tussen gebouw en gebruik veel discussie over wie wat betaald, kostenoverschrijding 50% ? 1 NV/P 2012-2013
6.2 Aantreffen van bodemverontreiniging kostenoverschrijding en vertraging 50% ? 2 G 2013-2015
6.3 Constructietechnische risico's bij aangrenzende bebouwing schade aan gebouwen: imagoschade, €'s en vertraging 50% groot 1 NV 2013-2015
6.4 Beoogde programma blijkt toch niet te passen aanpassing programma 30% ? 2 G/P 2012-2013
6.5 Noodzakelijke parkeervoorziening voor auto en fiets kunnen niet 

worden gerealiseerd

kostenoverschrijding en vertraging (ook procedureel, RO) 70% groot 1 NV/G/P 2013-2014

7.1 Maatschappelijk draagvlak valt weg onder het project partijen lopen schade op en financiele grote gevolgen <30% groot 2 * ?
7.2 Beoogde kwalitatieve ambitie kan niet worden gehaald binnen 

beschikbare budget

minder draagvlak bij partijen, minder kans op 'spin-off' effect 

(minder trekkende kracht voor Deventer)

50% groot 1 * v.a. 2015

8.1 Geen duurzaam energiesysteem in het gebouw 100% afhankelijk van energie van derden. Oplopende 

energieprijzen is een exploitatierisico voor gebruikers

70% ? 2 NV/P v.a. 2015

8.2 Geen duurzaam gebouwontwerp (met kleine ingrepen meer 

functionaliteiten kunnen toepassen)

imago en groter exploitatierisico gebouw 50% ? 2 NV/P v.a. 2015

OPMERKING:

In de kolom risicodrager staat de partij die verantwoordelijkheid draagt voor het betreffende risico. Als de risico's zich voordoen zal de risicodrager voor de oplossing moeten zorgdragen.

Bij de financiele risico's betekent dit ook zorgen voor budget.
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