Korte terugblik raadsplein debatronde d.d. 25 september 2017
Herinrichting Grote Kerk
Het bestuur Stichting Grote Kerk Zwolle werkt aan plannen voor de toekomstige functie en
positionering van dit gebouw. De Grote Kerk wil het gebouw ontwikkelen als een
Academiegebouw met activiteiten op cultureel, educatief en creatief gebied.
De Stichting heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de kosten voor
de herinrichting. Men wil een vernieuwde entree aan zowel de zijde de Grote Markt als het
Grote Kerkplein realiseren en de facilitaire voorzieningen verbeteren. Het college stelt voor €
900.000,-. bij te dragen. Dit bedrag kan worden gedekt uit het stadsontwikkelfonds. Daarnaast
is er € 100.000,- nodig voor herinrichting van de openbare ruimte rond de Grote Kerk.
De meeste fracties zijn enthousiast over de plannen voor de Grote Kerk. Een fractie vindt de
gemeentelijke bijdrage echter te hoog en een andere fractie vraagt of er niet gefaseerd geld
beschikbaar kan worden gesteld. Er worden vragen gesteld over de haalbaarheid van de
toekomstige exploitatie, over de noodzakelijkheid van het verdwijnen van enkele monumentale
bomen, over de verlichting, over de stand van zaken van de beelden, die in bruikleen vanuit
Italië over zouden komen en over de toegankelijkheid. En los van het plan wordt gevraagd naar
de mogelijkheid van de vestiging van een onderwijscluster in de binnenstad, bv in het stadhuis
of het pand van SMZ.
Wethouder Brink stelt in zijn beantwoording allereerst dat het bestuur van de Grote Kerk er in is
geslaagd een mooi plan voor te leggen met een realistische onderbouwing. Om het te kunnen
realiseren zal er echter nog hard gewerkt moeten worden, zeker als het gaat om de
doorontwikkeling. Wil de Grote Kerk kunnen gaan functioneren als een Academiegebouw dan
zijn investeringen in het huidige gebouw heel hard nodig. De helft van de investering wordt door
cofinanciering gedekt en de andere helft komt van de gemeente en wat het college betreft is dat
het waard. Met deze investering is de Grote Kerk in staat voor de eerste fase een sluitende
exploitatie te realiseren. Daarna zal moeten blijken of dat ook geldt voor de verdere
doorontwikkeling. Fasering van de investering is volgens de wethouder niet mogelijk. Van groot
belang in de plannen is dat de Grote Kerk ook aan de zuidzijde een ontsluiting krijgt. Of hiervoor
monumentale kastanjebomen dienen te verdwijnen moet nog nader worden uitgezocht en
onderbouwd. Er zal nog worden gekeken naar alternatieven en daarna wordt er een
inrichtingsplan opgesteld.. De wethouder zegt toe het inrichtingsplan via een informatienota aan
de raad te zullen voorleggen voordat het tot concrete ingrepen komt. Wat betreft de
toegankelijkheid merkt de wethouder op dat die gegarandeerd is, maar dat er tijdens (betaalde)
evenementen sprake van kan zijn dat de kerk dan slechts aan 1 kant toegankelijk is. Hij zal nog
nagaan of dan wel de beelden uit Rome vrij te bezichtigen zijn. Wat dat laatste betreft merkt de
wethouder op dat er hoopvolle signalen uit Rome blijven komen maar dat het nog steeds niet
duidelijk is wanneer de beeldengroep naar Zwolle komt. Over de vestiging van een
onderwijscluster in de binnenstad is de wethouder in gesprek met de Zwolse onderwijswereld.
Hij heeft de gedane suggesties wat betreft mogelijke locaties gehoord.
De voorzitter concludeert vervolgens dat het voorstel voldoende besproken is. Hij herhaalt de
twee gedane toezeggingen en stelt voor het voorstel door te geleiden naar de
besluitvormingsronde op 30 oktober. Daarmee wordt ingestemd.

