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Projectopzet en werkwijze 

In januari 2019 is een projectstructuur opgesteld, bestaande uit een Stuurgroep, een Projectgroep en 
enkele werkgroepen, ieder met eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Stuurgroep 
fungeert namens het College van B&W als gedelegeerd opdrachtgever. De portefeuillehouder is Ed 
Goossens. 
Bij de start van de ontwerpfase is daar een Ontwerpteam aan toegevoegd, waarin de architect en de 
technische adviseurs met elkaar samenwerken aan het ontwerp. 
 
Parallel is een Klankbordgroep van de gemeenteraad ingesteld, met als doel: te ‘klanborden’, zorg te 
dragen voor adequate informatievoorziening en periodieke consultaties. 
 
 

 
 
Deze opzet met taken en bevoegdheden is beschreven in het Projectplan (t)Huisvesting van oktober 
2019. 
 
 

Stand van zaken ontwerp 

Tenderontwerp 

Het PvE is door Cepezed in eerste instantie vertaald naar een tendervoorstel en dit is door het 
Ontwerpteam verder uitgewerkt in het Schetsontwerp (SO). De kern van het ontwerpvoorstel is: 
- Het grootste gedeelte van het kantoorgebouw blijft behouden en wordt gerenoveerd. 

- De huidige raadzaal en een deel van de publiekshal worden gesloopt en vervangen door een nieuw 

paviljoenachtig volume. 

- In dit volume komen een nieuwe frontoffice conform het dienstverleningsconcept van de 

gemeente en een nieuwe multifunctionele raadzaal. Aangrenzend komt in de oudbouw de rest van 

het multifunctionele vergadercentrum. 
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- De binnenplaats van het kantoorgedeelte wordt overkapt en wordt een multifunctionele 

ontmoetingsruimte. 

 
De principes van Samen West Betuws Werken komen tot uitdrukking in zowel de kantoorruimten 
alsook in frontoffice en vergadercentrum. Er is nauwe samenwerking met het organisatie 
ontwikkeltraject vanuit de directie. 
Het gebouw zal bij oplevering voldoen aan hoge duurzaamheidsambities: nul-energie, met zorg 
gekozen materialen (zoveel mogelijk circulair) en ruimte voor water. 
  

Entree, frontoffice 

Het gemeentehuis krijgt in het paviljoen aan de zijde van de Kuipershof een nieuwe entree. Het 
voorterrein wordt ‘vergroend’ en er komen parkeerplaatsen voor 30 auto’s en 20 (brom-) fietsen. 
Achter de entree ligt een dubbelhoge ontvangstruimte met aan de buitenzijde een doorlopende luifel 
als natuurlijke zonwering. In de ruime publiekshal bevinden zich ontvangst- en wachtvoorzieningen en 
drie balies voor de dienstverlening. Aangrenzend zijn vier spreekruimten voor klantcontact 
gepositioneerd (publiek /sociaal / fysiek). 
Punt van aandacht in het Voorlopig ontwerp (VO) is het invoegen van de wensen van het Team Publiek 
in het ontwerp. 

 
 

Vergadercentrum 

De publiekshal is ook een dynamische overgang naar de multifunctionele raadzaal. Over de vorm en 
inhoud van de raadzaal vindt op dit moment overleg plaats met de griffie, waarbij de uitgangspunten 
van het PvE leidend zijn. Zoveel mogelijk zal in de VO-fase worden meegenomen voor zover passend 
binnen het budget en de planning. 
In het de rest van het multifunctionele vergadercentrum (de oude vleugel van Team Publiek en het 
bestuur) komen op de begane grond twee grote vergaderkamers en op de 1ste verdieping enkele 
middelgrote vergaderkamers, die tevens kunnen worden gebruikt voor fractieoverleg. Op de verdieping 
komen ook de kantoorwerkplekken voor de griffie. 
 

Plaza 

In het hart van het oude gebouw wordt de patio overdekt en ingericht als een multifunctioneel 
ontmoetingscentrum. In de huidige archiefruimte komt de centrale ICT-ruimte (MER) en een keuken 
met uitgiftebalie. De invulling van dit laatste is afhankelijk van nog te maken keuzes ten aanzien van 
een nieuw cateringconcept. Beoogd wordt om hiervoor samenwerking aan te gaan met Werkzaak 
Rivierenland. 
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De kantoorfuncties die grenzen aan de plaza staan in open verbinding met het atrium als ze rumoer 
kunnen verdragen of zijn juist akoestisch afgesloten als ze rust nodig hebben. 
 

 
 

Kantoorfuncties 

Voor de kantoorfuncties is in de afgelopen tijd – mede in het licht van de corona ervaringen – nader 
onderzoek gedaan naar de veranderende behoefte aan functies, ruimten en voorzieningen. Door 
Workwire is een nieuwe huisvestingsvisie (‘designbriefing’) opgesteld waarin het veranderende gebruik 
van de kantoorfuncties is verwerkt. De belangrijkste constatering is dat het accent in het 
kantoorgebruik verschuift van bureauwerk naar samenwerken en ontmoeten. 
Individueel geconcentreerd werken doen medewerkers in toenemende mate thuis. Ook in het ‘post 
corona’ tijdperk: medewerkers en management verwachten dat dit een blijvende verandering is. 
 
Vanuit de huisvestingsvisie is een zogenaamd ‘bouwstenenboek’ opgesteld met een gedetailleerde 
beschrijving van typen werk- en overlegplekken, voorzieningen voor ontmoeten, team- en projectwerk, 
etc. De architect gebruikt dit als input voor het inrichtingsontwerp. 
Een eerste vingeroefening is te vinden in de inrichtingsschetsen van het kantoor (zie hieronder).  
 

Duurzaamheid 

De voorwaarden om te komen tot een duurzaam gebouw zijn in de SO-fase nader onderzocht, met 
name op het gebied van energie. De ambitie energieneutraal wordt met inzet van de juiste 
maatregelen haalbaar geacht. Hiervoor wordt de isolatiewaarde van de gebouwschil op een aantal 
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onderdelen (o.a. het dak en de glaspartijen) verbeterd, wordt het gebouw gasloos gemaakt, wordt de 
bestaande PV-installatie uitgebreid en wordt mogelijk een WKO-installatie (bodemopslag) ingezet. 
 

Installaties 

In de SO-fase zijn de principes voor verwarmen en koelen van de kantoorruimten, het vergadercentrum 
en de frontoffice vastgesteld. Voor de centrale kasten van de luchtbehandeling zijn de mogelijke 
locaties aangewezen. Een en ander wordt in de VO-fase verder uitgewerkt. 
Het PvE is leidend voor de aan te houden comfortwaarden. DGMR stelt voor om, mede in relatie tot de 
Corona inzichten en de nieuwe inzichten op het gebied van ventilatie, het luchtdebiet te verhogen naar 
60 m³/h p.p. De Stuurgroep heeft inmiddels hiermee ingestemd. 

 
 
Voor de brandcompartimentering zijn in samenspraak met de architect de posities van de 
brandwerende scheidingen gekozen. Uitgangspunt is om de bestaande brandscheidingen zoveel 
mogelijk te handhaven. 

Constructieve voorzieningen 

In de voorfase (januari-februari) en in deze SO-fase heeft een eerste technische inventarisatie 
plaatsgevonden van het tenderontwerp. Enkele constructieve aandachtspunten zijn hierbij toegelicht. 
De bestaande bouw is grotendeels doorgrond op het gebied van complexe knooppunten. Elke 
wijziging in het ontwerp wordt direct constructief uitgewerkt. Voor het nieuwbouw gedeelte zijn de 
uitgangspunten bepaald van de dakoverspanning en van de gevelkolommen. Onze technische 
adviseur Lievense heeft de bestaande constructie van de spanten en de krachtsafdracht van de 
bestaande bouw gespecificeerd getekend in het bestaande model, wat veel verduidelijkt.  
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