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Bijlage 2 – Voortgangsrapportage Stadhuiskwartier 
 

 
 

Voortgangsrapportage project Stadhuiskwartier 
 
Rapportage per :   oktober 2012 
 

Projectmanagement :  Rob Verberne en Jeroen Kok 

Ambtelijk opdrachtgever: Marcel Kossen 

 

Conclusies en bijsturingvoorstellen 

Samenvatting ontwikkelingen project (GROTICK) 

Geld Risico’s Organisatie Tijd Informatie Communicatie Kwaliteit 

 
 
 

      

 

Geld 

Binnen het project is rekening gehouden met een post onvoorzien welke toereikend moet zijn om de normale projectrisico’s af te dekken.  

 

Risico’s 

Niet alle risico’s zijn te managen vanuit het project. Toch kunnen de benoemde risico’s van invloed zijn op het project (bezwaren op vergunningen hebben 

gevolgen op de planning, geld, etc.). 

 

Tijd 

Zie risico’s. 
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Basisinformatie Project:  Stadhuiskwartier 

1. PROJECTBESCHRIJVING 

 

In de fase Definitief Ontwerp+ en Bouwvoorbereiding, worden de werkzaamheden uitgevoerd in verschillende deelprojecten. De resultaten die in deze fase 
gehaald moeten worden zijn daarom per deelproject aangegeven. De fase is gedefinieerd in tijd van april 2012 tot en met januari 2013 waarin gunning aan 
het bouwconsortium moet plaatsvinden.  

 

2. PROJECTBESLUITVORMING 

 Raadsbesluit d.d. 21 maart 2012 Definitief ontwerp Stadhuiskwartier.  

 

Op 10 juli 2012 heeft de architect (NRA) het DO+ aan het college gepresenteerd. In januari 2013 zullen de contractdocumenten voor de aanbesteding 

aangeboden worden aan het college.  

3. KWALITEIT/ INHOUD 

 

1. Ontwerp nieuwbouw Stadhuiskwartier 
 

De uitwerking van het Definitief Ontwerp ten behoeve van de aanbesteding is nu in de laatste fase. Er is speciale aandacht voor de uitwerking van de 
gevels waarbij de opmerkingen die gemaakt zijn door de planadviesraad en de stedenbouwkundigen,  worden verwerkt. Dit is vooral zichtbaar bij de 
gevel van de Polstraat. Die voegt zich nu met een kap parallel aan de straat meer  in het straatbeeld. Bij de Bursestraat is de doorgang naar de 
Assenstraat verbreed. Verder wordt veel aandacht besteed aan de integratie van technische (duurzaamheid, beveiliging, etc.) en esthetische 
aspecten. Per ruimte worden ontwerpprincipes vastgelegd die worden samengevat in een ruimteboek. 

 

2. Renovatie Stadhuis en Landshuis 
 

Verbinden 
Het Landshuis is een belangrijke schakel die de nieuwbouw verbindt met  het historische Stadhuis. De hoogte van de verdiepingen van Stadhuis en 
van de nieuwbouw aan weerszijden van het Landshuis wijken af van de verdiepingshoogten in het Landshuis. Bovendien behoren de muren waardoor 
een verbinding gemaakt moet worden tot de oudste van de stad.  
Om een goede afweging te kunnen maken tussen het belang om te verbinden en te conserveren is uitgebreid cultuurhistorisch onderzoek gedaan. Zo 
is plaatselijk het stucwerk van de muren verwijderd om vast te stellen wat de waarde van de betreffende muren is. Ook zijn de balken nauwgezet 
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bekeken en beoordeeld. Op basis van deze waarnemingen is een voorstel uitgewerkt waarbij met maximaal behoud van de waardevolle elementen 
toch een gelijkvloerse verbinding tussen de koffiekamer en nieuwbouw wordt gerealiseerd. Dit voorstel wordt in de komende maand voorgelegd aan 
de Planadviesraad Monumenten en Beschermd Stadsgezicht.  

 
Verduurzamen 
Met betrekking tot de verduurzaming is de doelstelling een hoge duurzaamheidklasse (A). In dit verband is geïnventariseerd of en zo ja in hoeverre, de 
gewenste bouwkundige ingrepen uitvoerbaar zijn zonder de monumentale waarde van de gebouwen aan te tasten. Dit betreft voornamelijk het 
plaatsen van voorzetramen en isoleren van daken en muren en technische maatregelen zoals het creëren van koel- en ventilatiemogelijkheden. De 
gegevens worden nu uitgewerkt en de consequenties in beeld gebracht waarbij steeds een afweging plaatsvindt tussen de monumentwaarden, 
duurzaamheidambitie en het verblijfscomfort.  

 

3. Herinrichten Raadzaal 
 

Door de raad zijn de uitgangspunten voor de indeling van de  raadzaal vastgesteld. De interieurarchitect OTH werkt nu aan voorstel waarbij de 
grootste uitdaging is om een nieuwe betekenis te geven aan de galerijen en boekenkasten. Omdat besloten is dat de koffiekamer onderdeel uitmaakt 
van de ontwerpopgave van de raadzaal, is de behoefte ontstaan de “monument- waarde” van het interieur van de koffiekamer te bepalen.  

 

4. De Hereeniging 
 

Gedurende de zomer is constructief overleg geweest met De Hereeniging. Eind oktober is besloten door het college om de bovenverdieping van De 
Hereeniging per 1 maart 2013 te gaan huren. Dit is noodzakelijk om de benodigde interne overlegruimtes te kunnen creëren. Parallel daaraan lopen 
gesprekken over het gebruik van het terrein naast de sociëteit en over het ontwerp van toiletgroep en keukenruimte. Deze ruimtes van De Hereeniging 
zijn geprojecteerd binnen de bouwgrenzen van het Stadhuiskwartier, maar zullen door De Hereeniging gebruikt gaan worden. We gaan er vanuit dat in 
de loop van dit najaar een vaststellingsovereenkomst met De Hereeniging zal worden getekend.  

 

5. Interieur & inrichting Stadhuiskwartier 
 

Hiervoor heeft een nationale aanbesteding plaatsgevonden. Daarbij hebben 24 interieurarchitecten kenbaar gemaakt mee te willen doen. Van die 24 
zijn 4 interieurarchitecten geselecteerd om een vervolgopdracht te maken. De opdracht is naar  Atelier Pro gegaan.  Atelier Pro gaat het complete 
interieur van het Stadhuiskwartier ontwerpen in samenwerking en afstemming met Neutelings Riedijk Architecten.  
De interne organisatie is nauw betrokken bij het interieurontwerp. Samen met diverse “ambassadeurs”en werkgroepen wordt nu gewerkt aan het 
Voorlopig Interieurontwerp. Eind oktober zijn de resultaten gepresenteerd aan de werkgroepen.  

 

6. Duurzaamheid 
 

In het project Stadhuiskwartier heeft duurzaamheid een hoge prioriteit en prominente plek.  
De duurzaamheidambities zijn hoog en vertalen zich in een BREEAM-excellent score en hoge GPR-scores. Hiermee wordt het nieuwe 
Stadhuiskwartier één van de duurzaamste kantoorgebouwen van Nederland. Voor de historische panden zijn de ambities ook hoog.   
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Binnenkort verwachten wij het ontwerpcertificaat van BREEAM voor de nieuwbouw, een belangrijke tussenstap naar het uiteindelijke oplevercertificaat 
in 2015. Met het ontwerpcertificaat tonen we aan dat alle gestelde duurzaamheid  eisen een plek hebben gekregen binnen het ontwerp.  
In het certificeringtraject wordt met behulp van BREEAM-NL niet alleen gekeken naar het energieverbruik van een pand. Ook het landgebruik en 
ecologie, het bouwproces, watergebruik, afval, vervuiling, transport, materialen, gezondheid en comfort tellen mee. 

 

7. Duurzame energievoorziening 
 

Er is gekozen voor het door een marktpartij laten ontwikkelen en exploiteren van de duurzame energievoorziening. Deze wordt voor zowel het nieuwe 
als het bestaande deel van het Stadhuiskwartier toegepast. 
Vanuit strategische overwegingen is in eerste instantie geprobeerd Essent, de huidige leverancier stadsverwarming, te interesseren voor ontwerp, 
bouw, beheer en exploitatie van een duurzame energievoorziening ten behoeve van het Stadhuiskwartier. Onlangs heeft Essent te kennen gegeven 
hierin geen interesse te hebben. Op dit moment wordt onderzocht welke vormen van duurzame energievoorzieningen het meest haalbaar en geschikt 
zijn voor het Stadhuiskwartier.   

 

8. Aanbesteding   
 

Bouwcontract  
De eerste fase van de aanbesteding van het bouwcontract is afgerond. Op 13 juli jl. zijn 12 aanmeldingen ontvangen van (combinaties van) partijen 
als deelnemer aan de aanbesteding. De aanmeldingen zijn beoordeeld op basis van vooraf bekend gemaakte selectiecriteria. Aan de hand van de 
beoordeling zijn er acht geselecteerd  waaruit op 5 oktober een vijftal partijen zijn geloot die deel mogen nemen aan de inschrijvingsfase. Deze vijf 
mogen dus een aanbieding doen waaruit vervolgens op basis van prijs en kwaliteit de uiteindelijke opdrachtnemer geselecteerd zal worden. 
 
De acht geselecteerde partijen/ combinaties die aan de loting meedoen zijn:   
- * Bam Utiliteitsbouw BV,  Bunnik; 
- * Dura Vermeer Divisie Bouwen en Vastgoed BV, Houten,  in combinatie met Unica Groep, Hoevelaken; 
- * Koopmans Bouwgroep BV, Enschede, in combinatie met J.P. van Eesteren, Bunnik,Croon Elektrotechniek BV, Rotterdam,  en 

Ingenieursbureau Wolter & Dros, Amersfoort; 

- * Strukton Bouw BV, Utrecht in combinatie met Strukton Worksphere BV, Maarsen; 
 

- * Van Wijnen Oost B.V, Arnhem, met Van Dorp Installaties BV, Deventer; 

- VolkersWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Oost BV, Rijssen. 
- Beheersmaatschappij Hegeman Nijverdal BV, Nijverdal, in combinatie met VDR Holding NV, Deventer; 
- Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Holding BV, Nieuwegein, in combinatie met P.G. Kuijpers en zonen BV & Helmond; 

 
Op 5 oktober 2012 heeft notaris Prinsen de bedrijven hierboven gemarkeerd met een ster via loting geselecteerd. 
 
Sloop, monitoring, bouwkundige opnames en Risk Control 
Na een meervoudig onderhandse aanbesteding is: 
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- Pongers BV uit Rijssen geselecteerd als sloopaannemer; 
- Tauw uit Deventer geselecteerd om een monitoringsplan op te stellen en is Fugro Geoservices  uit Leidschendam geselecteerd om de 

beschreven monitoringmaatregelen uit te voeren; 
- Lengkeek BV uit Zwolle geselecteerd voor de bouwkundige Opnames van omliggende panden;   
- BouwQ uit Best geselecteerd voor de Risk Control activiteiten en de TIS-werkzaamheden     (Technical Inspection Service).  

 
 

9. Welstand en vergunningen 
 

De Planadviesraad en de stedenbouwkundigen  zijn kritisch geweest over het plan op twee onderdelen. Dit heeft geleid tot de aanpassingen ter 
plaatse van de Bursestraat en de Polstraat zoals hiervoor beschreven.  
Op de omgevingsvergunning voor sloop zijn 8 zienswijzen ingediend. Het college heeft in november een positief conceptbesluit genomen over de 
vergunning.   

 
 

10. Slopen, bouwrijp maken & Archeologie 
 

Sloop 
Er is reeds in 2009 een sloopvergunning verkregen voor de sloop van het achterste deel van de Schouwburg (de toneeltoren), de trafo en het 
voormalige projectbureau Grachtengordel/Vijfhoek aan het Burseplein 22. Voor de sloop van de overige panden is in 2012 een vergunning 
aangevraagd. Voor de sloopwerkzaamheden is Pongers BV uit Rijssen gecontracteerd. Deze is inmiddels begonnen met de werkzaamheden ten 
behoeve van de asbestsanering van het achterste deel van de Schouwburg. Dit vindt plaats vanaf 24 september tot en met eind 2012. Begin 2013 zal 
gestart worden met de sloop van het casco van het achterste deel van de Schouwburg. Deze werkzaamheden zullen tot eind januari 2013 duren.  

 
Bouwkundige Opname 
Voorafgaand aan de sloop wordt de bouwkundige toestand van de panden in en rondom het projectgebied en langs de transportroutes vastgelegd. 
Hiervoor is Lengkeek BV uit Zwolle gecontracteerd. De bouwkundige opnames zijn voor de sloop uitgevoerd. Bij een schademelding kan aan de hand 
van de rapportage nagegaan worden of dit het gevolg is van de werkzaamheden. 

 
Monitoring 
Tauw heeft een monitoringplan opgesteld waarin de te nemen monitoringmaatregelen beschreven zijn. Fugro GeoServices BV uit Leidschendam voert  
de monitoring uit.  Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden worden er in en rondom het projectgebied en langs de transportroutes trillingsmeters 
aangebracht om optredende trillingen te kunnen monitoren en meetbouten om de verplaatsing van panden te kunnen waarnemen. Ook deze 
maatregelen zijn voor de de sloop aangebracht. Tevens is dan een 0-situatie vastgelegd aan de hand waarvan optredende verschillen tijdens 
uitvoering direct kunnen worden waargenomen en waarop bij overschrijdingen van de maxima direct geanticipeerd kan worden.  

 
Riskcontroller 
Om de risico’s voor de omgeving tijdens de werkzaamheden te minimaliseren heeft  BouwQ uit Best opdracht gekregen een zogenaamde Risk 
Control, het speuren naar risico’s, uit te voeren. Dit doet  zij door zowel de voorbereiding van het project nauwlettend te volgen en documenten te 
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toetsen alsook tijdens de uitvoering het project te screenen op aanwezige risico’s. Als die zich voordoen worden ze direct onder aandacht van de 
projectorganisatie en aannemer gebracht   zodat deze partijen hiervoor beheersmaatregelen kunnen treffen.  

 
Archeologie 
Voor uitvoering van de archeologische werkzaamheden zijn de Programma’s van Eisen, die nodig zijn om het onderzoek te kunnen uitvoeren, gereed. 

 

11. Kunst Stadhuiskwartier 
 

Op basis van een bestuursopdracht is aan het college een advies uitgebracht over de uitvoering van de raadsmotie over de documentatie van de te 
slopen panden. De raad heeft hierover een afzonderlijke raadsmededeling ontvangen. Kern van die mededeling is dat er een populair 
wetenschappelijke uitgave komt, ondersteund door mooie foto's en heldere teksten over de te slopen panden Polstraat 1, voormalige Schouwburg en 
Stadskantoor. Er wordt aandacht besteed aan de archeologie, de bouwgeschiedenis, de (bestuurlijke) functies en de nieuwbouw.   
De uitgave - in eigen beheer - wordt een coproductie van SAB, Monumentenbeleid en Communicatie.   
De uitgave mag maximaal € 25.000 kosten, te dekken uit het project nieuwbouw Stadhuiskwartier. Dit betekent dat het project het budget hiervoor 
heeft verhoogd van € 10.000 tot € 25.000.  
Er worden ook externe financiering en sponsoring gezocht.  

 

12. Ontwerp buitenruimte (De Stadshof) 
 

Er is een werkgroep gestart die zich buigt over het ontwerp van de buitenruimten rondom het Stadhuiskwartier. Tot de buitenruimten worden onder 
andere gerekend: de hoven, tuinen en daktuin, binnenpleinen, de aansluiting met de openbare ruimten en de openbare fietsenstalling voor 
publiek/bezoekers. Het Programma van Eisen is afgerond en binnenkort zal gestart worden met het selecteren van een tuin-/landschapsarchitect. 
Medio januari 2013 zal het ontwerp van de buitenruimten gereed zijn. 

 

4. GELD 

a. Afwijkingen ten opzichte van het werkplan DO+ en bouwvoorbereidingsfase 

Om de planning te realiseren heeft een herschikking van werkzaamheden plaatsgevonden. Sloop zal hierdoor deels ook in 2013 plaatsvinden evenals een 

deel van het interieurontwerp. De uitbetaling van de leges worden dit jaar betaalbaar gesteld als de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard. 

 

b. Afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf van de begroting 

Bij het inbrengen van de begrotingswijziging is uitgegaan van een regulier verloop van het project, waarop de investering meerjarig is verdeeld. We zullen 

in 2012 fors minder uitgeven (€ 4 mln. dan oorspronkelijk geraamd). Deze middelen nemen we in het krediet mee naar 2013. 

 

c. Afwijkingen ten opzichte van totaal investeringsniveau / planuitkomst 

Er is op dit moment geen afwijking ten opzichte van het totale investeringsniveau. Het project bevindt zich vlak voor de aanbesteding. Ten aanzien van de 

dekking van eenmalige kosten kent het project de volgende aandachtspunten. 
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Onderwerp Bedrag 

· De daling van de WOZ waarden en daarmee de 80% verkoopopbrengst die wij in onze begroting hebben opgenomen. Ten opzichte 
van vorig jaar scheelt dit nu al € 100.000. I.v.m. de dalende verkoopmarkt is voortzetting van de daling te verwachten. 

€ 100.000 
e.v. oplopend 

· Kosten voor “Het nieuwe werken” ter hoogte van € 500.000 wat via directievoorstel nu op het project nieuwbouw rust. € 500.000 

· Het project heeft nog een taakstelling van € 100.000.  € 100.000 

· Inzet supervisor Jo Coenen voor 2 jaar. Notitie “Stedenbouwkundige supervisie binnenstad. (oorspronkelijk geen rekening mee 
gehouden) 

€ 40.000 

· Documentatie te slopen panden (oorspronkelijk geen rekening mee gehouden) € 25.000 

 

 

d. Aanbestedingsvoordelen. 

Er zijn nog geen aanbestedingsvoordelen te melden. Op het moment dat er zich aanbestedingsvoordelen voordoen dan zullen we voorstellen deze als dekking aan te 

wenden voor de onder C genoemde eenmalige kosten. 

 

 

5. TIJD 

 
Volgens de planning wordt in het 1

e
 kwartaal gestart met de sloop van het voorgebouw van de schouwburg,  Polstraat  1 en het oude stadskantoor waarna 

het nodige archeologische onderzoek kan worden uitgevoerd. De aanvang van de bouwactiviteiten is voor medio 2013 gepland.  
Het aanvragen van de benodigde vergunning verloopt volgens plan.  De concept sloopvergunning is verleend en deze wordt onherroepelijk 6 weken na 
publicatie. De aanvraag voor de bouwvergunning is ingediend. Het ontwerp besluit voor de omgevingsvergunning bouw wordt vanaf eind januari 2013 ter 
visie gelegd.  

 

a. Afwijkingen ten opzichte van plan van aanpak 

Om de planning te realiseren heeft een herschikking van werkzaamheden plaatsgevonden. 

1. De sloopwerkzaamheden worden nu deels doorgeschoven na 2013 ivm het vergunningentraject.  

2. Naar alle waarschijnlijkheid gaan we het bouwen van de bouwkuip naar voren halen en direct na sloop en archeologie uitvoeren. 

3. Doordat het ontwerp van Riedijk nog niet volledig uitgekristalliseerd is, is gekozen om de werkzaamheden inzake interieur en inrichting te 

temporiseren. 

 

b. Afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf van de begroting 

Zie GELD, punt 4b. 
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c. Afwijkingen tov totaal planning van het project 

De planning staat onder druk. Het vergunningentraject heeft een langere doorlooptijd dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor wordt het bouwtraject korter. 

Door activiteiten (de bouwput) naar voren te plannen, blijft de einddatum mogelijk. De conceptsloopvergunning is toegekend.,  

6. COMMUNICATIE 

Informatie naar omwonenden 

Er zijn diverse informatiebijeenkomsten geweest. Inwoners zijn hiervoor ruim van te voren schriftelijk uitgenodigd. Het algemene beeld is dat de opkomst 

niet groot is, maar de waardering van de aanwezigen voor de informatieverstrekking over sloop- en bouwproces des te groter.   

In de eerste twee bijeenkomsten in juli konden buurtbewoners kennis  maken met de omgevingsmanager. Tijdens de bijeenkomst is in grote lijnen 
uitgelegd hoe de sloopwerkzaamheden zullen verlopen, wat de mogelijke risico’s zijn van de sloopmaatregelen en welke risicobeperkende maatregelen er 
zullen worden genomen. Alle omwonenden van het projectgebied hebben na afloop een verslag van de bijeenkomst ontvangen.  
Op 17 september is een tweede informatieavond gehouden. De thema’s hiervan waren de werkzaamheden om asbest uit het achterste deel van de oude 
schouwburg te verwijderen en twee proefboringen ten behoeve van de WKO-installatie.   
Op 1 en 2 oktober was een derde informatieronde. Daar gaven we nadere informatie over de sloopwerkzaamheden, de planning, de trillingsmeters en 
bouwkundige vooropnames van panden.  Vanaf de start van de sloop op 29 oktober zal de gemeentelijke website wekelijks een up date geven van de 
planning en de werkzaamheden. 
   
Vanwege het afsluiten van een deel van het Burseplein zijn vergunninghouders in de buurt van het plein schriftelijk geïnformeerd over de reden van de 
afsluiting en de alternatieve parkeerlocaties. 
 
Website en infocentrum 
Aan de website www.deventer.nl/stadhuiskwartier is een onderdeel toegevoegd waar we veel gestelde vragen van omwonenden beantwoorden. 
 
Het project richt op korte termijn een informatiecentrum in aan de Polstraat 7 waar tijdens werkzaamheden spreekuren en inloopbijeenkomsten 
plaatsvinden. Eventueel kan het informatiecentrum later ook worden gebruikt om bijvoorbeeld opgravingen tentoon te stellen. 
 
 
 
Informeren personeel 
 
Michiel Riedijk en Atelier Pro hebben in september respectievelijk het uitgewerkte Definitief Ontwerp en de visie op het interieur  aan het personeel 
gepresenteerd. Op het intranet is een filmpje geplaatst waarin het personeel wordt meegenomen in het ontwerp van het Stadhuiskwartier en waar de 
verbinding wordt gelegd met Het Nieuwe Werken en ICT. 
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Vervolgens zijn er diverse werkgroepen in het leven geroepen waarin het personeel meepraat over de verdere inrichting van het Stadhuiskwartier. De 
leden van de werkgroepen vormen een doorsnede van de organisatie. De werknemers die niet in de werkgroepen zitten, worden via het intranet op de 
hoogte gehouden. 

 

7. ORGANISATIE 

De organisatiestructuur, rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn in algemene zin beschreven in het projectplan. De projectorganisatie is flexibel en qua 
samenstelling afhankelijk van de fase en werkzaamheden die uitgevoerd worden. We werken vanuit een vaste projectbasis met 2 projectleiders, 
Projectondersteuning , een projectcontroller en een omgevingsmanager. Het projectteam wordt ondersteund door interne en externe deskundigen op het 
gebied van onder andere sloop, vergunningen, inkoop en communicatie. Naast de projectgroep zijn diverse werkgroepen actief om (deel)projecten uit te 
werken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de werkgroep “Kunst Stadhuiskwartier”, werkgroep “Ontwerp buitenruimten”, werkgroep “Interieur & Inrichting” en 
de werkgroep “Beveiliging”.  
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8. RISICO’S EN KANSEN 

 

Op dit moment kent het project de volgende top 10 risico’s. 

 

 

 


