
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het College van Burgemeester 
en Wethouders, 
's-Gravenhof 2 
Postbus 41 
7200 AA  ZUTPHEN 
 
 

Zutphen,  11 oktober 2020 
 
 
 
Betreft: verzoek om openbaarmaking van stukken betreffende afspraken en overeenkomsten  
door of namens het College van B&W Zutphen met de ontwikkelaars van het voormalige            
"ROC -terrein" aan het Vispoortplein 16 in Zutphen. 
 
Geacht College, 
 

In onze brief van 29 mei 2020 verzochten wij u om informatie en documenten betreffende 
afspraken en verplichtingen die u bent aangegaan met de projectontwikkelaar/eigenaar van           
het  voormalige "ROC- terrein" aan het Vispoortplein 16 in Zutphen.  
 

Naar aanleiding van ons verzoek ontvingen wij van u eind juli een 52 tal kopieën.  
De ontvangen kopieën betroffen voornamelijk e-mailberichten uit de periode 18 december 2019 
tot en met 11 mei 2020 en ook een memo van 26 november 2013.   
 

Verder hebben wij u gevraagd om ons te bevestigen of er van vóór 21 oktober 2013 geen 
documenten bekend of aanwezig  zijn die verwijzen naar afspraken of verplichtingen met de 
eigenaar/ontwikkelaar van "ROC- terrein" aan het Vispoortplein 16. Nu u dit niet bevestigd 
heeft, gaan wij ervan uit dat deze documenten uit genoemde periode niet bestaan. 
 

Om inzage te krijgen in de afspraken en mogelijke verplichtingen die u bent aangegaan na het 
eerste gesprek eind 2012, doen wij bij deze een aanvullend (3e) Wob-verzoek. Uit de 
verkregen documenten uit ons 2e Wob-verzoek blijkt dat wij een aantal documenten waarom 
wij verzocht hebben nog niet ontvangen hebben. 
 

We willen graag informatie en documenten ontvangen van verslagen, emailberichten en 
briefwisselingen van en naar aanleiding van bijeenkomsten en overleggen betreffende de 
herontwikkeling Vispoortplein 16 met omwonenden, de Erfgoedadviesraad, De RKC (kleine en 
grote commissie), het Kwaliteitsteam, projectontwikkelaar/eigenaren en architectenbureau 
Courage. 
 
Hieronder specificeren wij bovenstaand verzoek: 
 
1) Document(en) waarin door het Rijksvastgoedbedrijf/Rijksgebouwendienst het complex 
Vispoortplein 16 aan de gemeente Zutphen wordt aangeboden. 
2) Document(en) waarin melding gemaakt wordt door de Rijksvastgoedbedrijf/ Rijksgebouwen-
dienst dat de oorspronkelijke vraagprijs van het complex Vispoortplein 16 wordt verlaagd. 
3) Brief van de gemeente Zutphen aan het Rijksvastgoedbedrijf d.d.17 augustus 2015 met 
kenmerk/zaaknummer 67231.  
4) Verslagen van gesprekken met de ontwikkelaar/eigenaar, taxatierapport en documenten, 
o.a. voorstel B&W met nr. 54026 met betrekking de aankoop van Vispoortplein 16 door de 
gemeente Zutphen in 2018.  
 
 
 



5) Verslagen van gesprekken tussen wethouder H. Matser, de projectleider van Vispoortplein16
en bewoners Vispoortplein in het kader van de Poort van Zuid en ontwikkelingen rondom 
Vispoortplein 16. 
6) Schriftelijke toezegging door de wethouders Matser en de Jonge aan architect Courage dat
het schoolgebouw gesloopt zou mogen worden. Bij de bijeenkomst hoor en wederhoor met de 
fractievoorzitters op 16 september jl. heeft de heer Courage dit gemeld. 
7) Document(en) overeenkomst over de uitgangspunten en voorwaarden inclusief
grondeigendom/grondgebruik Vispoortplein 16 (door het College aangegaan na besluit over 
Poort van Zuid in de raad van 23 september 2019. 
8) Documenten betreffende de resultaten onderzoek alternatieve parkeervoorziening
Vispoortplein 16.  
9) Documenten/verslagen/interne of externe adviezen die hebben geleid tot het vaststellen van
(nieuwe?) stedenbouwkundige randvoorwaarden voor Vispoortplein 16 en bekend zijn gemaakt  
in het besluit van College van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2019. 
10) Documenten waaruit een ontwikkelings- en realisatieovereenkomst blijkt voor Vispoortplein
16, uitgangspunten met voorwaarden inclusief grondeigendom/grondgebruik. Voor zover wij 
hebben kunnen vaststellen, hoewel eerder aangekondigd ten tijde van het collegebesluit van 26 
februari  2019, zouden na 23 maart jl. gesprekken gevoerd worden om tot een overeenkomst te 
komen. Ook van deze gesprekken verzoeken wij u notities en verslagen aan ons ter inzage 
te geven. 
11) Verslag van 17 maart jl. van een bijeenkomst van de Erfgoedadviesraad.
12) Verslagen van de bijeenkomsten van het niet officiële Kwaliteitsteam (Q-team) vanaf
december 2019 tot 7 juli 2020 met de architect en/of ontwikkelaar/eigenaren en/of de 
projectleider van Vispoortplein16 van de gemeente Zutphen. 
13) Verslagen van bijeenkomsten van het geïnstalleerde Kwaliteitsteam (Q-team) na 7 juli 2020
met de architect en/of ontwikkelaar/eigenaren en/of de projectleider Vispoortplein16 van de 
gemeente Zutphen. 
14) De gespreksverslagen van bijeenkomsten met Bond Heemschut/Cuypersgenootschap,
Commissie RKC, Erfgoedadviesraad en Kwaliteitsteam (Q-team), Buurt, Groenlinks en D66 en 
Burgerbelang tussen 23 juni en 14 september jl. Deze verslagen werden door architect Courage  
toegezonden aan wethouder A. de Jonge en kopieën aan mevrouw C. Hofman, projectleider 
Vispoortplein 16 (datum 09.09.2020 ?). 
15) Tijdens de raadsvergadering van 21 september jl. liet wethouder A. de Jonge weten dat er
een mogelijkheid is tot het indienen van een schadeclaim door de ontwikkelaar/eigenaren als 
de Vakschool voor meisjes alsnog op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst. In 
geval er sprake is van onbehoorlijk bestuur zou een dergelijke claim aan de orde kunnen zijn, 
zoals bij zaken of terreinen waarvoor de gemeente met de ontwikkelaar/eigenaren een 
ontwikkelopdracht heeft afgesproken of indien een uitgewerkt bouwvoornemen bij de gemeente 
is ingediend. Uit de eerdere Wob-verzoeken is het voorgaande echter niet gebleken. Graag 
zien wij de documenten, waaruit zou blijken dat er door de gemeente Zutphen toezeggingen 
zijn gedaan die kunnen leiden tot een schadeclaim als de Vakschool op de gemeentelijke 
monumentenlijst geplaatst zou worden alsnog tegemoet. 

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de 
Wob verzoeken wij u de gevraagde informatie voor 30 oktober 2020 aan ons toe te sturen.  
Indien u kosten  in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoeken wij u ons  
hierover te informeren (bij voorkeur via ons e-mailadres: info@deoudehbs.nl).

Met vriendelijke groet, 

Stichting De Oude HBS  

Ter kennisname aan de gemeenteraad 
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