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Mondelinge vragen pand Diezerstraat  
(voormalig Gouvernementshuis en Statenzaal) 
 
Het Rijksmonument aan de Diezerstraat 80 – waar tot voor kort de bibliotheek was gevestigd – wordt 
momenteel deels verbouwd tot een winkel voor de kledingketen Zara. Het andere deel van het gebouw, met 
daarin o.a. de prachtige Statenzaal, is nu in gebruik als ruimte voor exposities, optredens en debatten. Tijdens 
een bezoek aan de huidige tentoonstelling ‘Democratie in alle staten’, vielen ons een tweetal zaken op.  
 
In de eerste plaats is dat het feit dat er veelvuldig scheurvorming voorkomt in de gangen en het trappenhuis 
van het gebouw. Daar maken we ons zorgen over. Op het blote oog kunnen wij niet precies inschatten hoe oud 
die scheurvorming is, maar een link met de huidige bouwactiviteiten is natuurlijk snel gelegd.  
 
Nu die bouwactiviteiten inmiddels vergevorderd zijn, wordt ook concreet duidelijk wat de fysieke impact van 
de nieuwbouw is op het Rijksmonument: vanuit de voormalig werkvertrekken wordt het zicht naar buiten al na 
ongeveer 2 meter belemmerd door een grote blinde muur. Diezelfde hoge muur zorgt er ook voor dat er 
verminderde lichttoetreding is door de rijk versierde glas-in-lood vensters van de Statenzaal.  
 
Dit opgemerkt hebbende, heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:  
 

1. Is er vooraf onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van de bouwwerkzaamheden op dit 
belangrijke Rijksmonument? Zo ja, wat waren de conclusies van dat onderzoek?  

2. Is het college op de hoogte van de scheurvorming in het te behouden deel van dit monument? Zo ja, 
kan het college aangeven wat de oorzaak van deze scheurvorming is en of er consequenties uit 
voortvloeien? 

3. Is het college het met ons eens dat – met de nu zichtbare uitwerking -  we als gemeente wellicht nog 
eens moeten kijken naar hoe we om willen gaan met bouwwerkzaamheden aan / nabij monumentale 
gebouwen in onze (binnen-)stad?  

  
Namens de D66 fractie, 
Mark Oldengarm 

 
 
 


