
 

 

PERSVERKLARING	  GGU	  
	  
DEVENTER,	  27	  maart	  2014	  -‐	  De	  GGU	  is	  verheugd	  dat	  de	  dreigende	  ontruiming	  
binnen	  een	  week	  van	  de	  panden	  waarin	  de	  door	  haar	  beheerde	  bibliotheek	  is	  
gevestigd,	  is	  afgewend.	  De	  GGU	  moest	  toch	  al	  weg	  uit	  beide	  panden,	  vanwege	  een	  
nijpend	  ruimtegebrek	  en	  ziet	  zich	  nu	  wellicht	  beter	  in	  staat	  gesteld	  daarvoor	  op	  
korte	  termijn	  een	  oplossing	  te	  vinden.	  Zij	  heeft	  nu	  tot	  1	  september	  2014	  de	  tijd	  
gekregen	  om	  een	  andere	  locatie	  voor	  haar	  15	  vrijwilligers	  en	  50.000	  boeken	  te	  
vinden.	  
	  
In	  Zwolle	  diende	  op	  26	  maart	  2014	  het	  kort	  geding	  dat	  NV	  Bergkwartier	  (NVB)	  had	  
aangespannen	  tegen	  de	  Geert	  Grote	  Universiteit	  (GGU).	  Inzet	  van	  NVB	  was	  om	  
binnen	  7	  dagen	  een	  betaling	  van	  achterstallige	  huurpenningen	  te	  innen	  op	  straffe	  
van	  ontruiming	  van	  de	  door	  GGU	  gehuurde	  panden	  aan	  Stromarkt	  18-‐D	  en	  Hofstraat	  
8-‐10	  (“De	  Linnenkist”).	  
	  
Rechter	  Mr.	  De	  Haan	  wees	  NV	  Bergkwartier	  erop	  dat	  indien	  er	  op	  korte	  termijn	  
gedwongen	  ontruimd	  zou	  worden,	  alle	  kosten	  hiervoor	  voor	  NVB	  waren,	  indien	  de	  
GGU	  in	  het	  door	  haar	  ingestelde	  hoger	  beroep	  tegen	  het	  vonnis	  van	  19	  september	  
2013	  in	  het	  gelijk	  zou	  worden	  gesteld	  (komende	  zomer).	  Kennelijk	  was	  NVB	  niet	  
geheel	  zeker	  van	  de	  afloop	  van	  het	  hoger	  beroep,	  want	  ze	  wilde	  met	  de	  GGU	  
onderhandelen	  over	  een	  schikking	  tijdens	  de	  schorsing.	  
	  
Het	  kort	  geding	  is	  door	  NVB	  ingetrokken,	  na	  toezegging	  van	  de	  GGU	  om	  uiterlijk	  op	  
31	  augustus	  de	  panden	  te	  hebben	  verlaten.	  Ter	  plaatse	  is	  door	  beide	  partijen	  een	  
verklaring	  ondertekend,	  waarin	  dit	  is	  vastgelegd.	  
	  
Er	  ontstaat	  hierdoor	  voor	  de	  GGU	  een	  nieuwe	  situatie,	  die	  haar	  beter	  in	  staat	  stelt	  
haar	  plannen	  te	  realiseren.	  Universiteitssecretaris	  Sybrand	  Buve:	  “Dit	  betekent	  dat	  
we	  voor	  eind	  augustus	  een	  oplossing	  voor	  de	  huisvesting	  van	  de	  GGU	  moeten	  
hebben	  gevonden:	  een	  hele	  uitdaging.	  Maar	  de	  acute	  dreiging	  van	  uitzetting	  is	  
vandaag	  gelukkig	  afgewend.	  Met	  frisse	  moed,	  en	  met	  een	  versterkt	  team	  gaan	  we	  
verder,	  want	  die	  universiteit	  komt	  er	  hoe	  dan	  ook!”	  
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