
 
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
Bundelnr. 5 
 
Datum raadsvergadering : 18 februari 2010  

 

 
 
Onderwerp  : Realisatieplan Afbramerij 
 
 
Voorgestelde beslissing: 
 

1. Akkoord gaan met het realisatieplan voor de ‘Afbramerij’: Naar een Sciencecentrum voor vakmanschap in de 
Oude IJsselstreek; 

2. Een krediet van maximaal € 2.400.000 voor de realisatie van het Sciencecentrum beschikbaar stellen; 
 

 
Inleiding 
Nadat de eindrapportage van het haalbaarheidsonderzoek aan het college werd gepresenteerd in maart 
2008, is opdracht gegeven aan Stichting Museumontwikkeling te Amersfoort, om te komen tot een 
realisatieplan voor de ontwikkeling van de Afbramerij, inclusief bedrijfsmatige opzet.  
BOEi is bereid gevonden om de kosten van de kwartiermaker gezamenlijk te dragen en om het realisatieplan 
te vertalen in een bouwkundig plan: doorrekenen van de restauratiekosten en het maken van schetsen. 
 
Stichting Museumontwikkeling heeft opdracht gekregen om als Kwartiermaker op te treden en de realisatie 
van ‘de Afbramerij’ , in een periode van circa 6 maanden voor te bereiden. Dit zou moeten leiden tot een go 
or no go moment voor realisatie van het concept. 
 
De eindrapportage van het realisatieplan ‘Naar een Sciencecentrum voor Vakmanschap in de Oude 
IJsselstreek’, leggen wij met dit advies, ter besluitvorming aan u voor. (zie bijlage 1) 
 
Haalbaarheidsonderzoek 
In de eindrapportage van het haalbaarheidsonderzoek werd:  

• een second opinion gegeven over de voorliggende plannen voor het ontwikkelen van het Nederlands 
IJzermuseum, met name over het museale concept en de financiële onderbouwing van de plannen; 

• een museumconcept beschreven, dat past in de plannen die ontwikkeld zijn voor Cultuurfabriek 
DRU, waarbij rekening is gehouden met de wensen van de verschillende participanten in de 
initiatiefgroep Nederlands IJzermuseum; 

• een stappenplan aangegeven voor het realiseren van het museum. 

• de haalbaarheid aangegeven om het kunstenaarscollectief Breekijzer met succes te huisvesten in de 
Afbramerij. 

 
Na ontvangst van de conceptrapportages van het haalbaarheidsonderzoek, heeft uitgebreide discussie 
plaatsgevonden over de vervolgvraag, hoe de krachten op korte termijn gebundeld kunnen worden, om een 
beslissende stap te kunnen maken van ‘voorbereiding en plannen maken’ naar ‘realisatie’. Daarbij speelde 
het leggen van een gezonde financiële basis voor investering en exploitatie een belangrijke rol.  
 
Realisatieplan 
In het aan u voorgelegde realisatieplan worden de contouren geschetst van het toekomstige sciencecentrum 
in de ‘Afbramerij’, die in het afgelopen jaar in nauwe samenspraak met de betrokken partijen ontwikkeld zijn. 
Beschreven is op welke wijze de plannen vorm kunnen krijgen om op draagvlak van velen te kunnen 
rekenen en wat de marsroute is om deze in de komende jaren te realiseren. Inzicht wordt gegeven in de 
noodzakelijke investering en exploitatie. 
De voornemens die worden geschetst worden ingebed in de Drufabriek en vormen integraal onderdeel van 
de organisatie, die in de afgelopen jaren opgezet is om de functies in het Portierscomplex mogelijk te 
maken.  



 
Regionaal belang 
In de ‘Afbramerij’ wordt een eigentijds sciencecentrum gevestigd, waarin het Nederlands IJzermuseum een 
plaats krijgt, maar ook bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kunstenaars zullen participeren. Dit maakt dat 
de Afbramerij zich steeds sterker manifesteert als een project dat een groot regionaal belang 
vertegenwoordigt. Om aan dit regionale belang vorm te geven, wordt de komende maanden onderzocht of 
ook andere gemeenten in de Achterhoek bereid zijn te participeren in de ambtelijke ondersteuning van de 
projectgroep. Daarbij gaat het om expertise op het terrein van cultuur, onderwijs, welzijn, economische 
ontwikkeling, toerisme en recreatie, veiligheid, inrichting buitenruimte en communicatie. 
Op deze wijze wordt expliciet zichtbaar gemaakt dat het project van bovenlokaal belang is.  
 
Raadsrotonde 30 november 2009 
Voor de presentatie en het informatieve overleg op de raadsrotonde was veel belangstelling en het 
bijzondere van de avond was dat de spin-off van het project ook tijdens de bespreking en de discussie 
wederom merkbaar was bij de vele interne en externe betrokkenen. Er was veel enthousiasme voor de 
plannen en de ambitie. De relatie met Drufabriek is nadrukkelijk gelegd en het belang van het betrekken van 
de regio werd onderkend.  
 
Convenanten en intenties 
Met de participanten in het Nederlands IJzermuseum en het Kunstenaarscentrum zijn op 18 november 2009 
convenanten afgesloten: Industrieel Belang Oude IJssel, de Stichting Exploitatie Nederlands IJzermuseum 
en de Verenging Breekijzer. 
Met de participanten in het Kenniscentrum bestaat op directie- en uitvoeringsniveau eensgezindheid over de 
aanpak en de rol van deze partijen in het Kenniscentrum: ACT, VNO-NCW, HAN, Graafschapcollege, ROC 
Rijn IJssel, UT en ArtEZ. Om tot het afsluiten van overeenkomsten van samenwerking met deze partijen te 
komen – in de vorm van een convenant dan wel een zakelijke verbintenis- is een bestuurlijk traject uitgezet.  
 
Samenvatting 
Het realisatieplan voor de ‘Afbramerij’ is afgerond. Stichting Museumontwikkeling Amersfoort heeft de 
realisatie van het totaalconcept vormgeven. In het sciencecentrum voor Vakmanschap in de Oude 
IJsselstreek, wordt de samenhang zichtbaar tussen de geconstateerde ‘onzichtbaarheid’ van de 
productieprocessen en het arbeidsmarktknelpunt. Met het sciencecentrum dragen wij bij aan de 
‘zichtbaarheid’ en daarmee aan de belangstelling voor het leren en werken in de techniek, in de combinatie 
met kunstenaarscollectief Breekijzer en het Nederlands IJzermuseum. Samen geven zij vorm aan ‘de wereld 
van de techniek’ die in de ‘Afbramerij’ gaat ontstaan. Met dit besluit stelt de gemeenteraad een krediet van 
maximaal € 2.400.000 beschikbaar voor de realisatie van het sciencecentrum in de ‘Afbramerij’ op het DRU-
terrein. 
 
Meetbaar effect 
Realisatie van een sciencecentrum voor Vakmanschap in Oude IJsselstreek, een innovatief en vernieuwend 
concept voor 1 van de 7 Rijksmonumenten: de Afbramerij, met IJzermuseum, Kenniscentrum en 
kunstenaarscollectief Breekijzer. Innovatie en vernieuwingsimpulsen in het concept richten zich op ROC-, 
HBO en Universitair onderwijs en de technische ontwikkeling in de (ijzer)industrie in de regio Achterhoek. 
 
Argumenten 

 
1.1 Met het sciencecentrum dragen wij bij aan de ‘zichtbaarheid’ en daarmee aan de belangstelling 

voor het leren en werken in de techniek. 
In “de werelden van techniek” wordt de samenhang zichtbaar tussen de geconstateerde 
‘onzichtbaarheid’ van de productieprocessen en het arbeidsmarktknelpunt.  

 
1.2 Achter de schermen gaan de 4 partijen in de Afbramerij als ‘goede buren’ samenwerken binnen dit 

concept, gebruik makend van gemeenschappelijke voorzieningen en medewerkers. 
Daarmee wordt de ’Afbramerij’ binnen dit concept een plaats waar altijd wel iets gebeurt, waar je als 
bezoeker verrassende ervaringen meemaakt en tegen nieuwe initiatieven oploopt. 

 
1.3 De voornemens die worden geschetst worden ingebed in de Drufabriek en vormen integraal 

onderdeel van de organisatie die in de afgelopen jaren opgezet is om de functies in het 
Portierscomplex mogelijk te maken.  
Daarmee is voldaan aan een belangrijke (bestuurlijke) voorwaarde om realisatie mogelijk te maken. 
De ‘Afbramerij’ profiteert daarmee van de inspanningen die partijen zich getroost hebben om een 
samenwerkingsorganisatie op te zetten, juridische en financiële zaken goed te regelen, etc. 

 



1.4 Met dit besluit geeft het college tevens uitvoering aan de wens van de gemeenteraad om te onderzoeken 
of er een mogelijkheid is om het kunstenaarscollectief Breekijzer te huisvesten op het voormalige DRU-
terrein. 
Bij de behandeling van de aanbiedingnota voor het Cultuurcluster in  Ulft, heeft de gemeenteraad deze 
opdracht aan het college verstrekt, nadat de kunstenaars op de publieke tribune kenbaar maakten 
toezeggingen te hebben van voormalige colleges.   

 
1.5 De ‘Afbramerij’ positioneert zich steeds meer  als een project dat een groot regionaal belang 

vertegenwoordigt. Daarbij draait het om het volgende: 
a. Het stimuleren van de arbeidsmarktvoorlichting in de beoogde zin betekent een economische 

impuls. Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en tussen bedrijven onderling in het 
Innovatiecentrum en het Testinstituut is expliciet gericht op economische groei. 

b. De voornemens met betrekking tot het Nederlands IJzermuseum en het Kunstenaarscentrum 
vormen een culturele impuls voor de regio, die hiermee aan imagokracht wint: ‘de Acherhoek: dat is 
niet alleen groen, rust en ruimte, maar sinds jaar en dag ook een kristallisatiepunt van vakmanschap 
in Nederland’. 

c. De wijze waarop niet alleen middelbaar beroepsonderwijs, maar ook hoger onderwijs een 
plaats in de plannen heeft, betekent een onderwijsimpuls voor de Achterhoek. Het stimuleren 
van hoger onderwijs en het vasthouden van hoger opgeleiden in de regio is van eminent 
belang. 

d. De aansluiting van de Afbramerij (en in de slipstream hiervan wellicht ook ander industrieel 
erfgoed in de Achterhoek) op de Route Industriekultur betekent een toeristische impuls voor de 
regio, ook leidend tot uitbreiding van het verblijfstoerisme. 

e. De vestiging van een Kenniscentrum Duurzaamheid geeft vorm aan de ontwikkeling van 
duurzaam bouwen en produceren die in de laatste jaren op gang gebracht is. Door de 
samenwerking met het Achterhoeks Centrum voor Technologie geeft de Afbramerij een impuls 
aan deze beweging, die zo belangrijk is in het bestrijden van de economische recessie. 

 
1.6 In het realisatieplan wordt duidelijk gemaakt hoe de 4 genoemde disciplines binnen het concept de eigen 

exploitatie voor de ‘Afbramerij’ rond kunnen krijgen. 
De haalbaarheid van het concept staat met de betaalbaarheid. Dat was de opdracht die aan de 
kwartiermaker werd verstrekt.  
 

1.7 Het resultaat van het realisatieplan is een vernieuwend  museumconcept, waarvan de financiële 
onderbouwing op haalbaarheid is getoetst.   
Na afronding van het realisatieplan is voldoende zicht op de financiering van het totale concept. 
Duidelijk is dat de binnen het concept samenwerkende participanten ook daadwerkelijk de 
bereidheid hebben om concreet te investeren en te participeren in de exploitatie. Dat was één van 
de belangrijke speerpunten voor de kwartiermaker: Maak de financiering concreet inzichtelijk.  

2.  
2.1 De raad is het bevoegd gezag om in deze te besluiten en om het krediet beschikbaar te stellen. 

 
 
Kanttekeningen 
 

a. De subsidieaanvraag richting Provincie Gelderland is nog niet verzonden.  
Afgelopen weken zijn intensieve contacten ontstaan over de rol en de betrokkenheid van de 
Provincie bij de ontwikkelingen rond de Drufabriek. Er is tevens gesproken over de mogelijkheden en 
intenties voor subsidiëring van de Provincie voor dit project. Tevens is overlegd op welke wijze en op 
welk moment de aanvraag ingediend kan worden. In de periode tussen college en raad wordt ook 
opnieuw met de Provincie Gelderland om tafel gegaan. 

 
b. Scenario 1 van het investeringsplan is er op gebaseerd dat de aangegeven dekking rond komt. Daar 

is nog geen zekerheid over. 
Het risico is ondervangen door de raad bij het vervolg te betrekken. Mocht om welke reden dan ook 
scenario 1 niet uitvoerbaar blijken, conform het realisatieplan, dan zal de gemeenteraad een nieuw 
besluit moeten nemen 

 
Kosten, baten, dekking  
 

Investering: 
De totale investering die nodig is om het Sciencecentrum te realiseren bedraagt € 7.848.242.  
De geraamde bijdrage van de gemeente beloopt een bedrag van maximaal € 2.400.000. 
 
De bijdrage die verwacht wordt van de gemeente Oude IJsselstreek is opgenomen op de investeringslijst: 



€    120.000  op de investeringslijst, in de begroting 2009; 
€ 1.140.000  op de investeringslijst, in de begroting 2010; 
€ 1.140.000  op de investeringslijst, in de begroting 2011. 
 
Voor de te verwerven investeringsbijdrage van € 5.448.242 zijn 3 scenario’s in het realisatieplan aangeven, 
van het meest gunstige tot het minst gunstige. Bij de keuze voor scenario 1, wat tot nu toe een financieel 
haalbaar scenario is, wordt aangegeven dat de raad een hernieuwd besluit neemt, indien mocht blijken dat 
dit scenario, om welke reden dan ook, niet uitvoerbaar is conform het realisatieplan. 
 
Exploitatie 
De kosten van het sciencecentrum voor Vakmanschap in de Oude IJsselstreek worden geraamd op  
€  302.500,-- per jaar.  

• Binnen de huidige begroting gemeente Oude IJsselstreek is hiervoor  
vanaf 2011 een bedrag per jaar geraamd van      €   80.000 (*) 

De overige baten worden gevormd door: 

• Inkomsten uit entreegelden (40.000 betalende bezoekers x € 2,50)  -  100.000 

• Inkomsten uit verhuur (aanname € 40 p/m2 x 2200 m2)    -    88.000 

• Inkomsten uit jaarlijks te verwerven fondsen, donaties en sponsoring  
voor tijdelijke tentoonstellingen en educatieve projecten   -    34.500 

Totaal exploitatie-inkomsten       € 302.500 
 
De jaarlijkse bijdrage van de gemeente van €80.000 vanaf 2011 jaarlijks indexeren, omdat de kosten ook 
geïndexeerd zullen worden.  
 
 
Uitvoering 
 

Planning:  
Na besluitvorming door college en gemeenteraad, wordt een projectorganisatie ingesteld, die past binnen de 
projectstructuur voor de gebiedsvisie van Drufabriek. De vaststelling van de projectorganisatie na 
besluitvorming door het college, zal plaatsvinden door het MO op voordracht van de projectleider Afbramerij. 
 
2009/2010 onderzoek naar bereidheid van andere gemeenten in de Achterhoek om te participeren in de  

ambtelijke ondersteuning van de projectgroep. Daarbij gaat het om expertise op het terrein 
van cultuur, onderwijs, welzijn, economische ontwikkeling, toerisme en recreatie, veiligheid, 
inrichting buitenruimte en communicatie. Op deze wijze wordt expliciet zichtbaar dat het 
project van bovenlokaal belang is. 

2010   verwerven financiering 
  restauratieplan 
  inrichtingsplan 
  warming-up 
  vergunningen 
2010/2011 restauratie 
  afronden inrichtingsplan 
  afsluiten huurovereenkomsten  
2011  inrichting en opening. 
  
 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 
 
 


