
Programma Interactieve sessie raadscommissie EFB 23 januari 2019 

Hierbij doen we u toekomen een programmavoorstel voor de interactieve sessie van de 

raadscommissie over de ruimtelijke ontwikkelingsvisie Museum Prinsenhof/Agathaplein.  

Thema’s: 

1. Werkgroep en Participatie 

2. Monumentale waarden i.r.t. de afwegingen bij ruimtelijke visie (Bouwhistorisch onderzoek) 

3. Noodzakelijke basisingrepen voor het bestaande museumgebouw 

Locatie: Museum Prinsenhof Delft, Schoolstraat 7. 

Programma: 

19.15 inloop 

19.30 Opening door voorzitter raadscommissie 

19.35 Rondleiding door Janelle Moerman  

20.30 Inleiding door wethouder Bas Vollebregt   

20.40 Ronde 1 

21.10 Ronde 2 

21.40 Ronde 3 

22.10 Afsluiting door commissie voorzitter en gelegenheid tot napraten tot 22.30 uur 

 

Tafeltjesoverleg: 

De raadsleden rouleren in 3 ronden langs de tafeltjes. Iedere ronde duurt +/- 25 minuten. 

Tussendoor is er steeds 5 minuten om van tafel te wisselen.  

 

Tafel 1: Werkgroep en participatie 

Begeleiding door: diverse vertegenwoordigers van de Werkgroep en omgevingsmanager 

De deelnemers aan de werkgroep en de omgevingsmanager lichten toe hoe de werkgroep is 

samengesteld, wat de werkwijze van de werkgroep is, en hoe het werkprogramma er uit ziet. 

Vervolgens is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën. 

 

  



Tafel 2: Monumentale waarden en de afwegingen die dit oplevert bij het maken van een 

ruimtelijke visie (Bouwhistorisch onderzoek) 

Begeleiding door: monumentendeskundigen van de gemeente. 

De gemeentelijke monumentendeskundigen geven een toelichting op de methode en de resultaten 

van het bouwhistorisch onderzoek. Vervolgens gaan de deelnemers aan deze tafel actief aan de slag 

met dilemma’s en afwegingen die volgen uit het bouwhistorisch onderzoek. Dit is bedoeld als een 

beeldvormende activiteit (Hoe maken we deze afwegingen?), en niet als een besluitvormende 

activiteit. 

 

Tafel 3: Noodzakelijke basisingrepen voor het bestaande museumgebouw 

Begeleiding door projectmanager en vastgoed deskundigen. 

Naast de scenario’s die worden uitgewerkt in overleg met de werkgroep werkt de ambtelijke 

projectgroep ook uit welke ingrepen sowieso (onafhankelijk van gekozen scenario) moeten 

plaatsvinden. In deze uitwerking wordt verkend wat nodig is om het gebouw geschikt te houden voor 

de huidige museumfunctie, dus zonder de inhoudelijke museumvisie geheel uit te voeren. Het gaat 

daarbij om investeringen in renovatieonderhoud, het voldoen aan wettelijke eisen, verbeteren van het 

museumklimaat en de verduurzaming van het monumentale pand. Het gesprek is bedoeld om de 

aanwezige raadsleden een goed beeld te schetsen van de inhoud van deze ingrepen.  

 

 

 

 


