
Van tijdelijke voorzieningen naar een definitieve oplossing 

In het jaar 1975 was de ruimtenood in het ge
meentehuis hoog gestegen. De medewerkers 
van de in het souterrain gehuisveste secretarie
afdelingen Algemene zaken/Interne zaken en 
Financiën/Onderwijs/Personeelszaken zaten in 
de toch al benauwde ruimtes door het lage pla
fond bijna op eikaars schoot. 
De afdeling Sociale zaken (later Welzijnszaken 
geheten) was tijdelijk ondergebracht in een niet 
afgeschermd gedeelte op de tekenafdeling van 
het gebouw Gemeentewerken zonder te be
schikken over een geschikte besprekingska
mer. 
De raadzaal deed dienst als vergaderruimte 
voor het bestuur en als spreekkamer voor de 
secretarie-afdelingen. Er heerste een slecht 
werkklimaat en de dienstverlening aan het pu
bliek kon niet meer goed functioneren. 

De gemeenteraad was er dan ook van over
tuigd dat er - in afwachting van een definitief 
onderkomen - in een voorlopige huisvesting 
moest worden voorzien door de aankoop van 
een houten dependance, welke geplaatst kon 
worden op het terrein van het voormalig koets
huis van huize Laanzicht. Het koetshuis heeft 
bij aankoop door de gemeente vanaf 1957 
dienst gedaan als brandweergarage. 
Toen de voormalige eierhal aan de Schans was 
omgebouwd tot brandweergarage kon het 
koetshuis in 1975 worden afgebroken. 

De gemeenteraad heeft er in 1975 twee com
missievergaderingen en twee raadsvergaderin
gen voor nodig gehad om te komen tot een 
keuze van een houten noodgebouw. In de 
raadsvergadering van 26 augustus 1975 werd 
besloten over te gaan tot aankoop van een ge
makkelijk te monteren en te demonteren ge
bouw. Door middel van een wettelijke bepaling 
kon de gemeente een tijdelijke bouwvergunning 
verlenen voor maximaal vijfjaren. 
In deze raadsvergadering werden de volgende 
credieten beschikbaar gesteld: 
- ƒ 72.500- voor de afbraak van de oude 

brandweergarage en de aanleg van een ver-

G.D. Marringa 

bindingsweg van de Parklaan naar de Willem 
de Zwijgerlaan en de afsluiting van de Park
laan op de Maarsbergseweg. Tegen stem
den de raadsleden J. Boer-Oldenburger, 
G.C. de Rijk, W.R. van der Kwast en J. Roo-
denburg. 
ƒ 343.000- voor de aankoop en inrichting 
van een houten kantoorgebouw. De instem
ming werd verkregen van alle raadsleden, te 
weten G.J. ter Maaten, F. Mulder, G.C. de 
Rijk, W.R. van der Kwast, J. Boer-Oldenbur
ger, J. Roodenburg, A. van Ee, J.G. Klumpe-
naar, M.J. Hendrikse, H.A.B. Koops, J.C. 
Witter, C.J. van Ekris en Joh. ter Maaten. 

Afb. 18. De dependance bij het gemeentehuis, 
in het jaar 1975 geplaatst. (Foto Arno Verkuil, 
Woudenberg; 1985) 

Bij de plaatsing van het noodgebouw is er mi
lieubewust gewerkt want de dependance werd 
om een kastanjeboom gebouwd zodat deze 
boom niet behoefde te worden gerooid. De ge
meente kreeg hiermee landelijke bekendheid. 
Aan de indeling van de dependance lag een 
ruimterapport van een deskundig organisatie
bureau ten grondslag, uitgebracht in 1975. 

Luchtverversing in dependance 
In de raadsvergadering van 26 augustus 1975 
was er reeds op gewezen dat airconditioning 
in dit gebouw wel noodzakelijk zal blijken te zijn. 
De ervaring gedurende één jaar met het houten 
noodgebouw had inmiddels uitgewezen dat het 
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werken in de dependance vanaf het voorjaar 
tot aan de herfst bij helder weer - ondanks de 
buitenzonwering - een bijna ondoenlijke zaak 
was. De wanden en het dak hielden namelijk 
de warmte slechts in een geringe mate tegen. 
Bij zonneschijn liep de binnentemperatuur der
mate op dat het werken bijzonder bemoeilijkt 
werd en de arbeidsprestaties sterk verminder
den of vrijwel onmogelijk werden gemaakt, 
vooral tijdens de middagen. 
In de raadsvergadering van 28 april 1977 werd 
bij meerderheid van stemmen alsnog een cre-
diet van ƒ 35.000,- beschikbaar gesteld voor 
het aanbrengen van airconditioning. Deze vorm 
van luchtverversing heeft voortreffelijk gewerkt. 

Commissie inzake onderzoek definitieve 
huisvesting (1e commissie) 
De gemeenteraad heeft bij besluit van 25 no
vember 1975 een commissie ingesteld met als 
taak een studie te maken naar de mogelijkhe
den om te komen tot een definitieve huisvesting 
op langere termijn voor de gemeentelijke orga
nisatie (bestuurders en ambtelijk apparaat). 
Tot leden van deze commissie werden be
noemd: 
- raadslid, tevens wethouder, Joh. ter Maaten, 

voorzitter. 
- raadsiid G.C. de Rijk. 
- raadslid J.C. Witter. 
- ingezetene Ir J.L. van der Jagt, houtvester 

Staatsbosbeheer. 
- ingezetene W.J. van der Pluijm, architect. 
- gemeentesecretaris G.D. Marringa. 
- directeur van gemeentewerken F. Schmidt. 

Als ambtelijk secretaris werd de chef van de 
afdeling algemene zaken, H.G. Moesbergen, 
aan deze commissie toegevoegd. De vergade
ringen werden ook bijgewoond door de ad
junct-directeurvan Gemeentewerken J. Peke-
laer. 
Na anderhalf jaar presenteerde de commissie 
haar rapport 'Definitieve Huisvesting Bestuur
ders en Ambtelijk Apparaat' in de maand mei 
van het jaar 1977. 

Advies van de 1e commissie 
De commissie is van mening dat een harmoni
sche uitbreiding van het huidige gemeentehuis 
een architectonisch nagenoeg onuitvoerbare 

opgave is. Indien deze mening in twijfel zou wor
den getrokken kan er een nader onderzoek 
plaats vinden door een terzake kundig archi
tect, waarvan de kosten worden geraamd op 
ƒ 25.000,-. 
Uit de samenvatting van het rapport blijkt: 
- verbouwing of uitbreiding van het bestaande 

gemeentehuis is niet uitvoerbaar gezien de 
onaanvaardbaar geachte aantasting van het 
De Beaufortpark. 

- handhaving van het bestaande gemeente
huis en bouw van een administratiekantoor 
in de onmiddellijke omgeving is voor wat be
treft het De Beaufortpark op dezelfde gron
den onmogelijk. Het terrein van de voorma
lige brandweergarage heeft een te gering op
pervlak. 

- het is niet mogelijk van een ander, bestaand 
gebouw, gebruikte maken. 

- de enige overblijvende mogelijkheid is bouw 
van een geheel nieuw gemeentehuis. Deze 
nieuwbouw kan niet geschieden in het De 
Beaufortpark, zodat het terrein aan de 
Schans als enige mogelijkheid overblijft. 
Daaraan is het voordeel verbonden van de 
ligging in de omgeving van het Verenigings
gebouw en van het kantoor van Gemeente
werken. Voorts biedt het terrein enige moge
lijkheid voor eventuele uitbreiding zo die in de 
verdere toekomst noodzakelijk mocht blij
ken. 

Het commissielid G.C. de Rijk kwam met een 
minderheidsstandpunt omdat naar zijn mening 
niet alle mogelijkheden voldoende waren on
derzocht. 

Behandeling rapport 1e commissie in de ge
meenteraad 
Burgemeester en wethouders reageerden in
stemmend op het door de meerderheid van de 
commissie uitgebrachte rapport. Het rapport 
werd behandeld in de raadsvergadering van 23 
juni 1977. 
Alle frakties in de gemeenteraad spraken hun 
waardering uit voor de opzet en leesbaarheid 
van het rapport. Bij de inhoud van het rapport 
plaatste men echter veel vraagtekens met 
name over hetgeen niet door de commissie is 
onderzocht. 
Er hadden meer locaties in de gemeente moe-
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ten worden onderzocht en men miste duidelijk 
andere mogelijkheden als vestigingsplaats voor 
een nieuw gemeentehuis, waarover met geen 
woord werd gerept. De algemene teneur was 
dat men er moeite mee had dat de commissie 
geen alternatieven had aangedragen, doch al
leen het terrein van de Schans adviseerde voor 
de bouw van een nieuw gemeentehuis. 

W O U D E N B E R G - V a 
die het rappo r t „ D e f i n , : . « j b. 

l e rk . Oe o p z e i en de Ie 
ï amb te l i j k apparaa t ' had s a m e n g e s t e l d , o n t v i n g . 
he b e s c h o u w i n g e n losbars t te . De m e r k w a a r d i g e 
ihoudet i j k d e u g t er n ie ts v a n ' ' we rd doo r meerde re benade r i ng in de z in van „ e e n gewe ld ig rappor t 

Ta l r i jke de ta i l v ragen aangaande de s i tuer ing en de f i nanc ië le aspek len van he 
w e r d e n - t i jdens d e d o n d e r d a g a v o n d g e h o u d e n raadsve rgade r i ng - v o o r g e l e g d 
W i t t e r e n toen de zg . . . pol i t ieke ronde ' a a n b o d k w a m . deden met n a m e de I rak t ies * 
het co l lege van bu rgemees te r en w e i h o u d e r s d i ve rse sugges t i es en a l t e rna t i even aan de hand . 

De d i scuss ie kreeg naar ons gevoe len wel eens een wat te ve rw i j t ende o n d e r t o o n , maar zowe l de ft 
Wit ter als het co l lege van b. en w. w i s t e n de rus t i n de raad wee r te b r e n g e n doo r o p u i t s t ekende 
v r iende l i j ke wi jze het rappo r t te ve rded igen . Dat be tekende ech ter g e e n g e n o e g d o e n i n g voo r 

Ie W D . PDP en SGP 

Opn ieuw we rd u i tgebre id van gedach ten g e w i s s e l d tod 
v ragen of zi j een u i tgebre idere o n d e r z o e k o p d r a c h t zou ai 

I nm idde l s was de n ieuwe dag al een half uu r j o n g 
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Afb. 19. Knipsel uit de Barneveldse Krant van 
vrijdag 24 juni 1977; betreft de behandeling van 
het rapport van de 1e commissie in de ge
meenteraad. 

Na een urenlange discussie werd uiteindelijk 
besloten de commissie een nieuwe opdracht 
te verstrekken met een uitgebreidere taak: met 
name moet er een globaal inzicht worden gege
ven van alle financiële consequenties van an
dere locaties in de gemeente. De formulering 
van de opdracht moet door de gemeenteraad 
worden vastgesteld om te voorkomen dat de 
opdracht weer te eng wordt verstrekt. 
Hoewel meerdere raadsleden zich voorstander 
toonden een bedrag van ƒ 25.000,- beschik
baar te stellen om door een architect de moge
lijkheid te laten onderzoeken het bestaande ge
meentehuis op verantwoorde wijze uit te brei
den, kwam het niet tot besluitvorming. Deze 
mogelijkheid werd uiteindelijk afgedaan met de 
mededeling dat wanneer de commissie van 
oordeel is dat een onderzoek nog nodig is hier
over altijd nog een beslissing kan worden geno
men. 

Op 15 september 1977 sprak de meerderheid 
van de commissie zich uit achter het door haar 
uitgebrachte rapport te blijven staan. Ze heeft 
de haar opgedragen taak volbracht en geadvi
seerd werd een politieke commissie in te stel
len, bestaande uit raadsleden en aangevuld 
met adviseurs. Concreet betekent dit dat de 
commissie een nieuwe opdracht van de ge
meenteraad niet heeft aanvaard. 

Daarna trad er een rustpauze in. Wel vond er 
intern beraad plaats, doch het duurde tot na 
de raadsverkiezingen in 1978 voordat de huis
vestingsperikelen weer werden opgerakeld. 

Commissie Huisvesting Bestuurders en 
Ambtelijk Apparaat (2e commissie) 
Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad 
werd er reeds op 28 september 1978 een 
nieuwe commissie ingesteld, bestaande uit de 
fraktievoorzitters van de politieke partijen in de 
gemeenteraad, namelijk: 
- B. van Egten (PvdA). 
- M.J. Hendrikse (Gemeentebelangen). 
- J. van der Kooy (CDA). 
- F. Mulder (SGP). 
- G.C. de Rijk (WD). 
Deze commissie stond onder voorzitterschap 
van burgemeester H.H. Zwart en werd in een 
later stadium bijgestaan door gemeentesecre
taris G.D. Marringaen directeur van Gemeente
werken F. Schmidt. 
Secretaris van deze commissie werd de waar
nemend chef van de afdeling algemene zaken 
A.F. van Leur. 
Deze commissie is op 16 november 1978 met 
de werkzaamheden begonnen. Allereerst 
moest de commissie de gemeenteraad advise
ren over haar taakstelling. 

In de raadsvergadering van 21 september 1979 
- inmiddels was er bijna weer een jaar verstre
ken - werd de door de commissie geadvi
seerde taakstelling vastgesteld er op neerko
mende, dat de bestaande gegevens inzake de 
ruimtelijke, bouwkundige en financiële aspec
ten van een mogelijke aanbouw, verbouw of 
nieuwbouw nader dienen te worden onder
zocht met inschakeling van noodzakelijke ex
terne deskundigheid. Het in 1975 uitgebrachte 
ruimterapport door een deskundig organisatie
bureau moet worden bijgesteld, waarbij nieuwe 
ontwikkelingen dienen te worden verwerkt. 

Advies van de 2e commissie 
De commissie kwam op 20 november 1980 
met een advies van de volgende strekking: 
- de huisvesting van het bestuurlijk en ambtelijk 

apparaat vergt een definitieve voorziening. 
- het huidig gemeentehuis volledig blijven be-
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stemmen voor bestuurlijke ruimten. 
- de uitbreiding dient te worden beperkt tot de 

secretarie-afdelingen, met uitzondering van 
Gemeentewerken, welke afdeling gehuisvest 
blijft in het pand Schans 20. 

- een architect aantrekken en belasten met on
derzoek, c.q. maken van een voorlopig 
schetsontwerp van de aanbouw van de ad
ministratieve ruimten aan het huidige ge
meentehuis met inachtneming van het her
ziene ruimterapport van een deskundig orga
nisatiebureau en de visie van de commissie 
hierop. 

- een crediet beschikbaar stellen voor het ver
strekken van een ontwerp-opdracht. 

Behandeling advies 2e commissie in de ge
meenteraad 
In de raadsvergadering van 26 maart 1981 
stemde de gemeenteraad in met het advies van 
de commissie. Architect J. de Jong te Wouden
berg werd aangezocht een studie, c.q. schets
ontwerp te maken voor de uitbreiding van het 
gemeentehuis, waarvoor een bedrag van 
ƒ 27.000,- beschikbaar werd gesteld. 
De fraktie van Gemeentebelangen in de ge
meenteraad kon niet akkoord gaan met de ge
volgde procedure, waarbij de keus vooraf op 
één architect is gevallen. Deze fraktie had iiever 
de mogelijkheden afgetast of er meer architec
ten bereid waren een globale schets en kosten
berekening in te dienen, aan de hand waarvan 
een keuze gemaakt had kunnen worden. 
Een stap in de goede richting. 
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