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Geachte	  heer	  Norder,	  beste	  Marnix,

Het	  was	  een	  moeizaam	  maar	  helder	  besluit	  van	  de	  Gemeenteraad	  inzake	  het	  krediet	  voor	  de
herhuisvesting	  van	  het	  NDT,	  RO	  en	  KC.	  Werk	  voor	  de	  herhuisvesting	  naast	  het	  Spuiforum	  ook	  het
Dooievaar-‐alternatief	  uit	  tot	  een	  niveau	  waarop	  een	  eerlijke	  vergelijking	  van	  de	  twee	  plannen	  mogelijk	  is.

Een	  afvaardiging	  van	  onze	  groep	  heeft	  op	  woensdag	  25	  juli	  2013	  een	  eerste	  constructief	  gesprek	  gehad
met	  ambtenaren	  van	  de	  gemeente.	  Indien	  datgene	  wat	  in	  het	  in	  goede	  sfeer	  verlopen	  gesprek	  is
besproken,	  inderdaad,	  leidt	  tot	  concrete	  afspraken	  (dit	  voorbehoud	  is	  door	  Dooievaar+	  in	  dat	  gesprek
gemaakt),	  zal	  Dooievaar+	  de	  uitwerking	  van	  het	  plan	  voor	  de	  hergebruikvariant	  	  constructief
ondersteunen.	  

Invulling	  geven	  aan	  het	  besluit	  van	  de	  Gemeenteraad	  is	  echter	  voor	  ons,	  de	  gemeente,	  de	  instellingen	  en
Neutelings	  Rietdijk	  geen	  sinecure.	  Met	  deze	  brief	  vragen	  wij	  daarom	  nogmaals	  aandacht	  voor	  een	  aantal
zaken.	  Dit	  om	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  de	  uitwerking	  van	  het	  alternatief	  serieus	  gebeurt	  en	  een	  eerlijke
vergelijking	  niet	  onder	  druk	  komt	  te	  staat.

In	  de	  brief	  van	  26	  mei	  2013	  deden	  wij	  het	  voorstel	  te	  stoppen	  met	  het	  Spuiforum	  en	  3	  maanden	  uit	  te
trekken	  om	  het	  alternatief	  -‐	  waarvan	  het	  gemeenteraadsbesluit	  van	  8	  november	  2012	  veronderstelde	  dat
zo'n	  alternatief	  niet	  voorhanden	  zou	  zijn	  en	  dat	  er	  nu	  duidelijk	  wel	  blijkt	  te	  zijn	  -‐	  uit	  te	  laten	  werken	  door
Neutelings	  Rietdijk	  (hierna:	  N.R.).	  Echter	  de	  context	  van	  dit	  voorstel	  is	  na	  het	  raadsbesluit	  van	  18	  juli	  jl.
wel	  totaal	  anders.	  De	  gemeenteraad	  heeft	  nu	  namelijk	  besloten	  ook	  dat	  het	  Spuiforum	  in	  de	  race	  blijft	  en
dat	  N.R.	  in	  zes	  weken	  op	  basis	  van	  de	  Dooievaar-‐variant	  een	  hergebruikvariant	  uitwerkt.	  Dit	  in	  plaats
van	  de	  drie	  maanden	  die	  wij	  minimaal	  noodzakelijk	  achten	  voor	  een	  project	  van	  deze	  omvang	  en
importantie,	  namelijk	  het	  maken	  van	  een	  schetsontwerp	  van	  de	  'hergebruikvariant'.	  Wij	  stellen	  vast	  dat
in	  dit	  in	  meerdere	  opzichten	  een	  “onmogelijke”	  opdracht	  is	  aan	  de	  architect.

Ten	  eerste.	  Omdat	  het	  Spuiforum	  in	  de	  race	  blijft,	  zal	  N.R.	  geen	  urgentie	  voelen	  om	  aan	  te	  tonen	  dat	  een
significant	  beter	  en	  goedkoper	  alternatief	  mogelijk	  is.	  Integendeel,	  zij	  zullen	  er	  –	  wellicht	  onbewust	  -‐	  alles
aan	  doen	  om	  hun	  plan	  te	  bewijzen.	  Sterker,	  dit	  mag	  je	  verwachten	  van	  een	  architect	  die	  staat	  voor	  zijn
ontwerp.	  Je	  eigen	  ontwerp	  onderuit	  halen	  is	  een	  onnatuurlijke	  opdracht	  voor	  een	  architect.

Ten	  tweede	  is	  een	  termijn	  van	  zes	  weken	  om	  een	  schetsontwerp	  van	  het	  alternatief	  te	  maken	  te	  kort.
Zeker	  wanneer	  men	  zich	  realiseert	  dat	  door	  N.R.	  en	  zijn	  adviseurs	  nog	  geen	  enkele	  inventarisatie	  van	  de
bestaande	  toestand	  is	  gedaan.	  Ook	  als	  dit	  wel	  het	  geval	  zou	  zijn,	  dan	  nog	  is	  het	  onmogelijk	  om	  het
alternatief	  in	  zes	  weken	  tot	  op	  een	  vergelijkbaar	  niveau	  uit	  te	  werken.	  Grondige	  kennis	  van	  het	  PvE,	  in
het	  ontwerpteam	  kan	  inderdaad	  zorgen	  voor	  versnelling,	  maar	  deze	  reeds	  aanwezige	  kennis	  is
onvoldoende	  aan	  de	  kennis	  van	  de	  bestaande	  gebouwen	  om	  de	  planning	  te	  halen.

Ten	  derde	  is	  renovatie	  niet	  de	  specialiteit	  van	  N.R..	  Dit	  betekent	  dus	  dat	  dit	  bureau	  meer	  tijd	  nodig	  zal
hebben	  om	  zich	  die	  ontwerpspecialiteit	  eigen	  te	  maken.	  Die	  tijd	  is	  het	  ontwerpteam	  niet	  gegeven.	  De

Van: Hans van Beek - atelier PRO architekten <hvbeek@atelierpro.nl>
Onderwerp: dooievaarvariant spuiforum

Datum: 27 juli 2013 15:04:05 GMT+02:00
Aan: "m.norder@denhaag.nl" <m.norder@denhaag.nl>

Kopie: "henkharms@denhaag.nl" <henkharms@denhaag.nl>, "peter drijver (peterdrijver@me.com)" <peterdrijver@me.com>, "F. 
Roijaards van Erpers (fritscaroline@ziggo.nl)" <fritscaroline@ziggo.nl>, "gerard prive (gerardvanotterloo@casema.nl)" 
<gerardvanotterloo@casema.nl>

 



hebben	  om	  zich	  die	  ontwerpspecialiteit	  eigen	  te	  maken.	  Die	  tijd	  is	  het	  ontwerpteam	  niet	  gegeven.	  De
architect	  moet	  de	  tijd	  krijgen	  en	  zal	  zich	  de	  renovatievariant	  op	  basis	  van	  de	  door	  ons	  verrichte	  studies
eigen	  willen	  maken.	  Hij	  zal	  willen	  onderzoeken	  en	  vaststellen	  dat	  het	  PVE	  in	  de	  huidige	  plattegronden	  kan
worden	  ondergebracht:	  zowel	  constructief,	  technisch	  als	  functioneel.	  Een	  nieuwe	  opzet	  van	  het	  gebouw
creëert	  bovendien	  nieuwe	  inzichten	  en	  mogelijkheden	  om	  aan	  eisen	  te	  voldoen	  die	  eerst	  voor	  onmogelijk
werden	  gehouden.	  N.R.	  zal	  die	  willen	  en	  moeten	  bespreken	  met	  de	  gebruikers.	  Tevens	  dient	  de
hergebruikvariant	  in	  overleg	  met	  gebruikers	  tot	  een	  volwaardig	  Schetsontwerp	  te
worden	  uitgewerkt.	  Een	  schetsontwerp	  waarin	  alle	  in	  het	  raadsbesluit	  genoemde	  criteria	  zorgvuldig	  aan
bod	  dienen	  te	  komen.	  Dit	  is	  bijvoorbeeld	  dus	  inclusief	  afstemming	  over	  een	  fasering	  van	  de	  bouw
waardoor	  tijdelijke	  huisvesting	  op	  de	  locatie	  kan	  worden	  gerealiseerd.

Voorts	  dient	  te	  worden	  afgewogen	  of	  aanvullende	  functies	  zoals	  de	  muziekinstrumenten	  collectie	  van	  het	  gemeente	  museum
en	  de	  bladmuziekcollectie	  een	  plek	  verdienen	  en	  de	  samenhang	  en	  aantrekkelijkheid	  van	  het	  culturele	  cluster	  op	  deze	  locatie
verder	  versterken.	  Ook	  kan	  het,	  omdat	  het	  gebouw	  aanzienlijk	  goedkoper	  is,	  niet	  langer	  noodzakelijk	  zijn	  om	  allerlei	  extra
commerciële	  ruimten	  toe	  te	  voegen	  ter	  dekking	  van	  de	  te	  hoge	  kosten	  van	  het	  gebouw.	  Ook	  de	  integrale	  afweging	  van	  deze
onderwerpen	  zijn	  onderdeel	  van	  het	  alternatieve	  plan	  en	  de	  vergelijkingscriteria.	  Een	  gebouw	  dat	  past	  binnen	  het	  budget	  van
de	  instellingen	  hoeft	  immers	  niet	  te	  worden	  bezwaard	  met	  de	  noodzaak	  van	  commerciële	  exploitatie.	  Bijkomend	  voordeel	  is
dan	  dat	  oneigenlijke	  concurrentie	  mat	  diverse	  bedrijven	  en	  voorzieningen	  in	  de	  stad	  wordt	  voorkomen.	  Exploitatie	  wordt	  dan
een	  bijkomstigheid	  en	  is	  niet	  langer	  noodzaak.	  Dit	  vermindert	  financiële	  risico’s	  aanzienlijk.

Tenslotte,	  de	  opdracht	  vergt	  onder	  normale	  omstandigheden	  voor	  een	  gespecialiseerde	  architect	  het
onmogelijke.	  Daarbij	  komt	  dat	  het	  de	  komende	  weken	  geen	  normale	  omstandigheden	  zijn.	  Veel
betrokkenen	  zijn	  immers	  met	  vakantie	  in	  deze	  periode.	  Ook	  de	  bouwvak	  start	  deze	  week.	  Dooievaar
heeft	  bijvoorbeeld	  getracht	  direct	  na	  het	  raadsbesluit	  afspraken	  voor	  nadere	  afstemming	  te	  maken,	  er	  is
immers	  geen	  tijd	  te	  verliezen,	  maar	  ook	  N.R.	  is	  gesloten	  tot	  12	  augustus.	  Ook	  zijn	  de	  meeste
gesprekpartners	  van	  de	  instellingen	  de	  komende	  weken	  met	  vakantie.	  Dit	  betekent	  dus	  dat	  met
uitvoering	  van	  deze	  aanvullende	  opdracht	  van	  de	  gemeente	  op	  z’n	  vroegst	  eind	  augustus	  zal	  worden
gestart.	  De	  schijnbare	  zes	  weken	  worden	  dus	  in	  zo'n	  hoogstens	  twee	  weken.

Er	  moet	  in	  deze	  periode	  tot	  aan	  september	  heel	  veel	  werk	  worden	  verzet.	  Zowel	  voor	  het	  Spuiforum	  als
voor	  Dooievaar-‐alternatief.	  Het	  VO	  van	  het	  Spuiforum	  is	  namelijk	  op	  essentiële	  punten	  niet	  op	  het	  door
de	  gemeente	  op	  basis	  van	  de	  DNR	  gecontracteerde	  niveau.	  Ook	  is	  blijkens	  de	  raadstukken	  het	  technisch
PvE	  niet	  gereed.

Dooievaar	  zal	  het	  zijne	  doen	  om	  binnen	  de	  gestelde	  termijn	  aan	  de	  opdracht	  van	  de	  Raad	  te	  voldoen.
Maar	  besef	  dat	  de	  tijd	  die	  die	  voor	  deze	  opdracht	  is	  gegeven	  veel	  en	  veel	  te	  kort	  is!	  Gun	  de	  gebruikers,	  de
architect	  en	  de	  adviseurs	  op	  zijn	  minst	  de	  tijd	  om	  zich	  het	  alternatief	  eigen	  te	  maken	  en	  de	  mogelijkheden
daarvan	  in	  te	  zien.	  Pas	  dan	  is	  het	  mogelijk	  een	  adequaat	  schetsontwerp	  te	  maken	  en	  is	  mede	  op	  basis
daarvan	  een	  eerlijke	  vergelijking	  op	  de	  criteria	  mogelijk.

Wij	  zien	  uit	  naar	  de	  in	  het	  eerste	  gesprek	  afgesproken	  stukken	  (waaronder	  de	  projectopdracht,	  het
projectplan	  en	  -‐organisatie	  en	  het	  plan	  van	  aanpak)	  van	  de	  gemeente,	  om	  indien	  akkoord,	  onze	  bijdrage
te	  leveren	  aan	  betere	  huisvesting	  van	  de	  instellingen	  en	  het	  versterken	  van	  cultuur	  en	  stedenbouw	  in	  dit
mooie	  stuk	  van	  de	  binnenstad.

Met	  vriendelijke	  groet,

	  Hans	  van	  Beek/Peter	  Drijver
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