
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

College van B&W Deventer 
Postbus 5000 
7400 GC Deventer 
 
 
Betreft: Schriftelijke vragen (artikel 46 RvO) fabrieksschoorsteen Coberco 
 
 

Deventer, 21 december 2020 
Geacht college, 
  
De schoorsteenpijp met het opschrift CCGO1 is een beeldbepalende landmark van het 
industriegebied (55 meter hoog) en een herinnering aan de betekenis van de fabriek voor Deventer, 
als onderdeel van de internationale handel en de lokale kleinschalige samenwerkingsverbanden van 
Deventer ondernemers en melkveehouders. De Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) heeft 
begin 2019 een verzoek ingediend om de fabrieksschoorsteen van de voormalige Coberco fabriek 
aan de Harderwijkerstraat 6 op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De Adviesraad 
monumenten heeft een positief advies over de monumentstatus uitgebracht en benoemd in haar 
advies de hoge cultuurhistorische waarde van de schoorsteen. Het college van de gemeente 
Deventer onderkent de cultuurhistorische waarden van de schoorsteen, maar heeft desalniettemin 
heeft vanwege de door de eigenaar aangevoerde bedenkingen, de technische staat en situatie ter 
plekke en bedrijfsbelangen besloten om de schoorsteen niet op de gemeentelijke monumentenlijst 
te plaatsen. Tegen dat collegebesluit van 10 juli 2019 is bezwaar aangetekend door SIED.  De 
Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF) heeft in die procedure onder meer aangegeven dat het is aan 
te bevelen om de schoorsteen te behouden omdat dit de grootste bestaande Deventer schoorsteen 
is die dominant is voor de skyline van Deventer. De Algemene bezwaarschriftencommissie heeft in 
haar advies van 10 november 2020 geadviseerd om de bezwaren van SIED ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit van 10 juli 2019 in stand te laten. 
 
Op 19 juli 2019 hebben de fracties van GroenLinks, Gemeentebelang en VVD schriftelijke vragen 
gesteld. In de beantwoording d.d. 27 augustus 2019 ((kenmerk 2019-001531) staat dat er reeds in 

 
1 Coöperatie Condensfabriek Gelderland-Overijssel  



  
 

augustus 2014 een sloopmelding voor de schoorsteen is geaccepteerd. Als het college vasthoudt aan 
de weigering om de schoorsteen op de monumentenlijst te plaatsen dan kan dus zeer snel met de 
sloop worden gestart.  In deze beantwoording staat ook dat de huidige eigenaar wel openstaat voor 
overdracht van eigendom met alle daaruit voortkomende kosten voor rekening van de nieuwe 
eigenaar. Verder is reeds aangegeven dat er mogelijkheden zijn om de pijp te incorporeren in de 
bouwplannen. Bovendien is de SIED bereid om op zoek te gaan naar fondsen en met voorstellen 
komen voor een toekomstige eigendomsstructuur, zo blijkt uit de antwoorden.  

 
Omdat de cultuurhistorische waarde van de schoorsteen niet ter discussie staat, vinden de  
onderstaande fracties het zinvol dat op korte termijn alsnog mogelijkheden worden onderzocht en 
acties worden ingezet om de schoorsteen te behouden als landmark voor Deventer en als tastbaar 
symbool van de industrialisatie van Deventer en de zuivelindustrie in het bijzonder.  
 
Op basis van het voorgaande willen wij graag inzicht in de resterende mogelijkheden om de 
schoorsteen van sloop te behoeden en hebben wij de volgende vragen:  

 

• Is het college bereid om aan de hand van de huidige feiten, omstandigheden en inzichten het 
besluit uit juli 2019 te heroverwegen ? 

• Op grond van de vigerende Kadernota Vastgoed kunnen vastgoedobjecten met een hoge 
cultuurhistorische waarde in uitzonderingsgevallen en gemotiveerd worden toegevoegd aan 
de strategische vastgoedportefeuille via een collegebesluit. Wat is in dit geval de investering 
en wat zijn de beheer- en overdrachtskosten? Heeft het college deze mogelijkheid al 
overwogen en zonee, wil het college daar (alsnog) inzicht in geven?  

• Is het college bereid om andere mogelijkheden te onderzoeken voor behoud van de 
schoorsteen, bijvoorbeeld : cofinanciering in de middelen die benodigd zijn voor onderhoud 
aan de schoorsteen plus de overdrachtskosten van het eigendom en de grond), actief 
benaderen mogelijke belangstellenden (Friesland Campina als opvolger van Coberco,   
landelijke erfgoedorganisaties, onderzoek andere mogelijkheden voor private exploitatie [of 
medegebruik] van de toren etc.?) 

 
 
Namens de fracties, 
GroenLinks – Anne van der Meer & Tjeerd van der Meulen 
GemeenteBelang – Erik Smeenk 
VVD – Daaf Ledeboer 
Deventer Belang – Bert Kleine Schaars 
CDA – Henk Groothuis 
Deventer Nu – Ed Schonewille 
ChristenUnie – Henrike Nijman 
PVDA – Jantine Sijbring 
DENK – Ahmet Kaya   
D66- Jan Schuring 
Deventer Sociaal – Erik van Brink 


