
 
 

 

Kunt u ons een gedetailleerde 
afbakening van het plangebied geven? 
 
Wat zijn de fysieke grenzen van het 
project? Kunnen er tekeningen ter 
beschikking worden gesteld van de 
locatie (dwg). 
 

In onderstaande schets geven we een afbakening van het 
plangebied.  
 

 
De Akzo zal haar bedrijvigheid in 
Deventer afschalen. Waar blijven 
welke functies gehuisvest? 

De omgevingsvergunning van Akzo Deventer wordt de komende 
jaren niet gewijzigd. Akzo behoudt de huidige milieurechten. 
 
Akzo zal het productie-processen beëindigen. De opslag aan de 
noordzijde blijft in bedrijf. In het zuidelijk deel blijven de 
laboratoria gevestigd. 
  

Wat is het Essentterein in Deventer? Het Essentterrein is het terrein waar op dit moment de Gasfabriek 
is gevestigd. 
 

Kunnen we de ondergronden 
verkrijgen van het gebied? Als basis 
voor ons stedenbouwkundig ontwerp?  
 

Kadastrale kaart en BGT kaart  staan op de site  
www.ontwerpveiligeomgeving.nl. 
 

Heeft u ook beschikking over andere 
data; K&L, FF, archeologie, 
bodemkaarten, die u ons kunt leveren?  
 

Nee, daar kunnen we nu geen aanvullende gegevens voor 
aanleveren. We adviseren openbare databestanden daarvoor te 
raadplegen. 

Wat zijn de plannen met betrekking tot 
waterveiligheid op dijkring gebied? Zijn 
er al ontwerpen voor Ruimte voor de 
Rivier plannen, en kunt u deze 
beschikbaar stellen zodat wij ze mee 
kunnen nemen in het ontwerp? 
 

We verwijzen hiervoor naar de beschikbare informatie op:  
https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/ruimte-voor-de-rivier-
deventer/  
 

Is de locatie van het (mogelijke) 
transferium al bekend? En zijn er al 
ideeën over welke ‘schonere’ 
brandstof het beste aansluit? 
 
In welke mate dienen de nieuwe 
vormen van mobiliteit uitgewerkt te 
worden? 

Nee de locatie nog niet vastgelegd. Ook is niet vastgelegd welke 
‘schone brandstoffen’ moeten komen. De locatie van het 
mogelijke transferium mag zelf bepaald worden. De kans is groot 
dat over 30 jaar geen gebruik meer wordt gemaakt van fossiele 
brandstof. De verwachting is dat de volgende alternatieve 
brandstoffen worden aangeboden: LNG, CNG, waterstof en 
elektriciteit.   
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We nemen aan dat we bij het 
verduurzamen van het vervoer vooral 
rekening moeten houden met 
collectief vervoer vanaf het 
transferium en niet met particulier 
vervoer. Klopt dat?  
 

De aanname is juist. Wel kan ook worden gedacht aan 
‘deelsystemen’, waarbij mensen bijvoorbeeld een auto of ander 
vervoermiddel delen. 

Bij de beoordeling van de plannen 
vragen wij ons af of er een weging is 
tussen de 3 genoemde criteria?  
 

We nemen aan dat met de ‘3 criteria’ de 3 veiligheidsthema’s 
worden bedoeld. We hebben geen weging vastgelegd. In de 
beoordeling heeft een ‘integrale’ ontwerpoplossing onze voorkeur 
boven ‘sectorale’ maatregelen die maar voor één veiligheidsthema 
winst oplevert.  

Hoe is de weging tussen het aansluiten 
op bestaande infrastructuur en de 
toekomstgerichtheid van het gebied? 
En moeten we bij toekomstgerichtheid 
eerder in een termijn van 10, 30 of 50 
jaar denken? 
 
Wanneer is de realisatiefase van het 
ontwerp, korte of lange termijn? 
 

Op de meer korte termijn (binnen 10 jaar) zal de focus liggen op 
het beter ontsluiten van het gebied, traditionele vormen van 
vervoer en doorontwikkeling van o.a. de horecafuncties. 
 
Op de langere termijn (10 -20 jaar) moet rekening gehouden met 
nieuwe vormen van vervoer en verduurzaming. Voor de 
ontwerpwedstrijd denken we aan een ontwerp voor de langere 
termijn. 
 
 

In de opdracht staat minimaal 3 
personen. Wij zijn met 10 personen, 
maar kunnen maar 5 mensen 
aanmelden, is dat mogelijk? 
 

In het reglement is een groep van 10 personen niet uitgesloten. 
Stuur in dat geval een mail naar info@ontwerpveiligeomgeving.nl 
met jullie aanmeldgegevens. 
 
We moedigen jullie aan om de groep te spitsen en met twee 
groepen van 5 personen deel te nemen. 

Mogen we stakeholders individueel 
benaderen, en heeft u 
contactgegevens van desbetreffende 
personen? 
 
Kunnen wij beroep doen op de 
samenwerkingspartners? 
 

Nee dat mag niet. Ten eerste is een deel van de stakeholders ook 
lid van de jury. Ten tweede willen we voorkomen dat stakeholders 
‘belast’ worden met vragen. Mochten er dringende vragen zijn kun 
je contact opnemen via info@ontwerpveiligeomgeving.nl. 

Wij zijn als groep in september gestart 
met een traineeship. We zouden het 
erg interessant vinden om mee te gaan 
op de excursie begin november. We 
zagen dat het alleen voor studenten 
bedoeld is, maar horen graag als we 
ook deel mogen nemen. 
 

Jullie zijn van harte welkom. Meld je even aan via 
info@ontwerpveiligeomgeving.nl. 
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