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Onderwerp 
 
Studiezaal, kantoren, vrijwilligersruimte voor archief 
 
Voorstel  
 
In te stemmen met het realiseren van de studiezaal, kantoren en de vrijwilligersruimte ten 
behoeve van het archief in het Bibliocenter. 
 
Inleiding  
 
Op 1 oktober 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met huisvesting van de 
archiefbewaarplaats en een studiezaal in het nieuwe stadhuis. Gelijktijdig is hiervoor 
krediet beschikbaar gesteld. Tevens is krediet beschikbaar gesteld voor huisvesting van 
kantoren en vrijwilligersruimte behorende bij het archief.  
In het raadsvoorstel is aangegeven dat onderzoek naar het dienstverleningsconcept van 
studie en onderzoek moet uitwijzen in welke vorm een studiezaal moet worden 
gerealiseerd. Tevens is aangegeven dat de raad over de uitkomst wordt geïnformeerd. Zie 
hiervoor de “Quick-scan huisvesting studiezaal en kantoren” en “Servicenormen voor de 
Nederlandse Archieven” die als bijlage bij dit raadsvoorstel zijn gevoegd. De uitkomst luidt 
dat een volwaardige studiezaal en kantoren, aangevuld met vrijwilligersruimte, 
gerechtvaardigd is. De daarbij behorende ruimtebehoefte kan door efficiënter 
ruimtegebruik worden teruggebracht ten opzichte het huidige ruimtegebruik in het oude 
stadhuis. 
 
Vervolgens is nogmaals bekeken waar deze functies het beste kunnen worden 
ondergebracht. In het raadsvoorstel van 1 oktober 2015 is aangegeven dat deze functies, 
evenals de archiefbewaarplaats, in het nieuwe stadhuis worden ondergebracht. Onder 
andere het argument van huisvesting van alle archieffuncties onder één dak is daarbij als 
argument gebruikt. Ook de kostenraming van destijds is gebaseerd op realisatie van deze 
functies in het nieuwe stadhuis. Voortschrijdend inzicht heeft uitgewezen dat het 
huisvesten van deze functies in het gebouw van het Bibliocenter een grote meerwaarde 
heeft. De voordelen wegen op tegen de nadelen. Daarom wordt voorgesteld om de 
desbetreffende archieffuncties daar alsnog onder te brengen. Hierover heeft inmiddels een 
aantal overleggen plaatsgevonden met het Bibliocenter en WeertFM. Zowel het 
Bibliocenter als WeertFM staan hier positief tegenover.  
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Beoogd effect/doel  
 
We voorzien in de behoefte om erfgoed beschikbaar te stellen aan een breed publiek. Door 
samenwerking van het archief, Bibliocenter en WeertFM ontstaat de mogelijkheid om 
samen voor een groot publiek items te maken voor radio en TV waarbij ook aandacht kan 
worden besteed aan bijzondere archiefstukken en bijzondere gebeurtenissen uit het 
verleden.  
 
Argumenten  
 
1.1 Huisvesting van de archieffuncties studiezaal, kantoren en vrijwilligersruimte in het 
Bibliocenter leidt samen met WeertFM tot synergie tussen deze functies. 
Op 1 oktober 2015 heeft de gemeenteraad besloten om de studiezaal onder te brengen in 
het nieuwe stadhuis. Dit heeft voordelen omdat alle archieffuncties dan onder één dak 
kunnen worden ondergebracht en er niet met archiefstukken behoeft te worden 
gependeld. Onder andere de aspecten condensvorming en veiligheid tijdens transport, 
alsmede praktische en logistieke overwegingen, hebben een rol gespeeld bij de keuze om 
de studiezaal in het nieuwe stadhuis onder te brengen. Nadeel is dat de bouw van een 
studiezaal op de beoogde locatie in de hal van het stadhuis, te weten ter plaatse van de 
huidige speelhoek naast de kantoren van stadstoezicht, een negatieve impact heeft op de 
ruimtelijke beleving van de hal. Dit is destijds onvoldoende onderkend.  
In het raadsvoorstel van 2015 is al aangegeven dat de archieffuncties goed passen bij de 
functies van de bibliotheek. Er is toen gekeken naar een scenario waarbij zowel de 
studiezaal als archiefbewaarplaats worden ondergebracht in het Bibliocenter. Er is destijds 
niet gekozen voor dit scenario vanwege de hoge bouwkosten van de archiefbewaarplaats. 
Voortschrijdend inzicht, onder andere ontstaan tijdens een aantal overleggen met het 
Bibliocenter en WeertFM, hebben geleid tot het idee om de studiezaal, kantoren en 
vrijwilligersruimte toch onder te brengen in het Bibliocenter terwijl de archiefbewaarplaats 
elders (lees: nieuwe stadhuis) wordt gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld het besluit 
van 1 oktober 2015 over de locatiekeuze van de studiezaal te heroverwegen. 
 
Dit nieuwe scenario is nader bekeken en vergeleken met het scenario van huisvesting van 
genoemde archieffuncties in het nieuwe stadhuis. Door gedeeld ruimtegebruik kunnen 
zowel het Bibliocenter, WeertFM en onderhavige archieffuncties hier worden 
ondergebracht. Zo gebruikt WeertFM ruimtes in de avond die overdag door het archief 
kunnen worden gebruikt. Met het onderbrengen van de archieffuncties in het Bibliocenter 
wordt een toekomstgerichte huisvestingsoplossing geboden die leidt tot een sterke 
aantrekkingskracht van zowel de studiezaal van het archief als voor het Bibliocenter. 
Aangevuld met WeertFM wordt er een breed en krachtig geheel gevormd. Tevens is er 
voor de studiezaal sprake van een betere zichtbaarheid.  
Nadeel is dat er met stukken moet worden gependeld tussen archiefbewaarplaats in het 
nieuwe stadhuis en het Bibliocenter. Er is dan sprake van risico op condensvorming en een 
veiligheidsrisico omdat archiefstukken door de openbare ruimte moeten worden vervoerd. 
Tevens is er sprake van beperkte extra personeelsinzet. Onder andere daarom is door de 
raad vorig jaar besloten om de studiezaal in het nieuwe stadhuis te realiseren. Bij 
huisvesting van de studiezaal in het Bibliocenter blijven dit aandachtpunten maar deze zijn 
grotendeels oplosbaar:   

 Door vervoer van stukken in koelkasten wordt condensvorming voorkomen. Zowel 
vervoer van stukken tussen 2 locaties als de conserveringsmethode tijdens 
vervoer worden alom toegepast. 

 De vervoersafstand is beperkt.  
 
Het archief deelt met het Bibliocenter de kernwaarden informatie, cultuur en educatie. Wat 
het archief heeft, heeft het Bibliocenter niet en andersom. Het archief beschikt over 
historische informatie, opgeslagen in documenten, foto's en boeken. Het Bibliocenter 
beschikt hier nu niet over. Door samen in één gebouw gehuisvest te zijn kan die 
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informatie makkelijker aan het publiek worden gepresenteerd door samen lezingen en 
kleine exposities te maken en door leerlingen te ontvangen. Het Bibliocenter wil graag 
haar aanbod verruimen en het archief heeft dringend ruimtes nodig om dit soort 
activiteiten te ontplooien. Het beschikbaar stellen van historische informatie via de digitale 
informatietafel in het Bibliocenter is hiervan een mooi voorbeeld. Hierop zijn nu al mooie 
filmpjes en foto's met verhalen te zien en te lezen. Deze tafels kunnen ook in de stad 
worden geplaatst bijvoorbeeld in multifunctionele centra en scholen. Hiermee wordt het 
publieksbereik vergroot en wordt een actieve handreiking geboden om mensen naar 
archief en het Bibliocenter te trekken. Dit is pas het begin van de digitale omwenteling, die 
archief en bieb samen kunnen oppakken. 
De archieffuncties passen dus goed bij de functies van het Bibliocenter. Er zijn diverse 
raakvlakken. Beiden zijn makelaars in informatie en beiden doen aan educatie en 
organiseren lezingen en exposities. Het grote aantal bezoekers van het Bibliocenter biedt 
voor het archief de mogelijkheid om cultuur zichtbaarder naar buiten te brengen naar 
scholen en in de stad. Er is daarom veel synergie te verwachten als het gemeentearchief 
kan gaan inhuizen bij de bibliotheek.  
 
1.2 Huisvesting van de archieffuncties studiezaal, kantoren en vrijwilligersruimte in het 
Bibliocenter is even duur als huisvesting van deze functies in het nieuwe stadhuis en leidt 
ten opzichte van de huidige en toekomstige kosten in het oude stadhuis tot een 
kostenbesparing . 
Het is gewenst om huisvesting van genoemde archieffuncties in het oude stadhuis uiterlijk 
per 1 maart 2017 te beëindigen. Dit vanwege stijging van het huurtarief op deze datum en 
in verband met de noodzakelijke investeringen in dit gebouw die nodig zijn om deze 
functies hier de komende jaren verantwoord te kunnen handhaven. Bovendien is de 
huidige huisvesting geen structurele oplossing. Verwacht mag worden dat op termijn deze 
locatie wordt herontwikkeld. 
 
Er wordt een aanzienlijke kostenbesparing bereikt ten opzichte van de huisvestingslasten 
zoals die van toepassing zijn in het oude stadhuis tot 1 maart 2017, maar vooral vanaf 1 
maart 2017.  
De kosten van huisvesting van onderhavige functies in het Bibliocenter en die in het 
nieuwe stadhuis zijn indicatief aangegeven in bijgevoegde quick-scan. Het verschil in 
kosten is nihil en niet bepalend voor de keuze tussen de 2 scenario’s. Daarbij zijn de 
andere argumenten doorslaggevend.  
 
Kanttekeningen  
 
Huisvesting in het Bibliocenter brengt met zich mee dat er met stukken moet worden 
gependeld tussen de archiefbewaarplaats in het nieuwe stadhuis en het Bibliocenter. Dit 
brengt zeer beperkte personele inzet met zich mee die binnen de bestaande formatie 
wordt opgevangen. Het is een nadeel dat in het Bibliocenter niet alle functies bij elkaar op 
één verdieping kunnen worden ondergebracht 
 
Financiële gevolgen  
 
De jaarlast van huisvesting van studiezaal, kantoren en vrijwilligersruimte in het 
Bibliocenter wordt ingeschat op een bedrag van ca. € 10.000,-. De te treffen investering 
van € 133.975,- past binnen het in oktober 2015 door de raad beschikbaar gestelde 
krediet voor de realisatie van een archiefbewaarplaats en studiezaal en is substantieel 
lager dan die voor positionering in het nieuwe stadhuis (€ 159.275,-).  
De jaarlast van huisvesting in het nieuwe stadhuis is nagenoeg gelijk aan die in het 
Bibliocenter. 
 
De huidige jaarlast voor de studiezaal, kantoren en vrijwilligersruimte in het oude stadhuis 
bedraagt ca. € 60.637,-.  
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Uitvoering/evaluatie  
 
Na besluitvorming over dit advies kunnen de gesprekken over aanpassing van de 
huurovereenkomsten starten. De voorbereidingen van de aanpassing van het Bibliocenter 
kunnen direct daarna beginnen. Uitvoering van de verbouwing en verhuizing van de 
archieffuncties kan vervolgens vóór 1 maart 2017 plaatsvinden. De effecten van 
samenwerking door genoemde partijen worden dan zichtbaar. 
 
Communicatie/participatie  
 
Het Bibliocenter en WeertFM worden geïnformeerd over het genomen besluit. 
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlagen  
 
Quickscan huisvesting studiezaal en kantoren van het archief 
Servicenormen voor de Nederlandse Archieven 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 
 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001291 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30-08-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 
In te stemmen met het realiseren van de studiezaal, kantoren en de vrijwilligersruimte ten 
behoeve van het archief in het Bibliocenter. 

 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29-09-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


