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Voorstel van het college inzake Kredietaanvraag Spuiforum. 
 
PARAGRAAF 1 – INLEIDING 
 
In november 2012 heeft uw raad ingestemd met de realisatie van het Spuiforum. Dat besluit kunnen 
we nu financieel bekrachtigen. De voorstellen die het college u nu aanbiedt, passen binnen de kaders 
die u voor de realisatie van het Spuiforum heeft gesteld (in raadsbesluit rv89/2012). Het Voorlopig 
Ontwerp is klaar, de begroting blijft binnen de € 181,1 miljoen, de exploitatie is doorgerekend en 
haalbaar en de samenwerkingsovereenkomst is getekend. 
 
Juist nu investeren in kwaliteit 
Met uw keuze bevestigt u dat het belangrijk is om juist nú te investeren in de kwaliteit van onze stad. 
De ontwikkeling van het Spuiforum en het gebied daaromheen sluit logisch aan op de verbeteringen 
en vernieuwingen die de gemeente sinds de jaren ’90 in het gebied heeft doorgevoerd. Het Spuiforum 
is namelijk veel meer dan alleen een onderkomen voor culturele instellingen die tot de top van hun 
vakgebied behoren. Het is een investering die kwaliteit terugbrengt in het hart van de stad.  
 
Ook op het gebied van cultuur kiezen we ervoor om méér te doen dan alleen een huis neerzetten voor 
de instellingen. We zetten een onderkomen neer waarin de bestaande samenwerking tussen de 
instellingen beter kan functioneren. Een huis waarin studenten, dansers, klassiek geschoolde musici, 
amateurgezelschappen en populaire vormen van cultuur naast elkaar én met elkaar hun creatieve 
proces kunnen ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren. Daarmee past dit Spuiforum in de manier 
waarop wij als gemeente met cultuur omgaan. Wij faciliteren en stimuleren het contact tussen 
artiesten. Wij verbinden en combineren de verschillende stromingen, zodat zij gezamenlijk een breed 
publiek aanspreken en het culturele leven in de stad verrijken.  
 
Dit gebouw op deze plek is ook een keuze om méér te doen voor het gebied. We zetten niet alleen een 
gebouw neer, maar maken het Spuikwartier en de Rivierenbuurt weer een herkenbaar en aantrekkelijk 
onderdeel van het stadscentrum. In ruimtelijke zin vindt het Spuiforum aansluiting bij de omliggende 
bebouwing. Zichtlijnen worden comfortabeler en stevig verbeterd. Zo geeft de terugkeer van het 
uitzicht op de Nieuwe Kerk vanaf de Turfmarkt een belangrijk signaal af voor bezoekers die vanaf het 
centraal station komen.  
De aankleding van de openbare ruimte versterkt dit signaal; de klinkers keren terug op het nieuwe 
Spuiplein. Een ander gebied dat weer zichtbaar bij het stadscentrum gaat horen, is de Rivierenbuurt. 
Door de ligging van het Spuiforum wordt herontwikkeling van de Schedeldoekshaven mogelijk. Na 
deze ontwikkeling sluit zij weer aan bij het profiel van de binnenstad en het stratenpatroon van de 
Rivierenbuurt. Maar de kwaliteit van het gebouw reikt verder dan de directe omgeving. Door 
hergebruik van delen van de oude theaters in het nieuwe gebouw en de toepassing van duurzame 
verlichting en ventilatie wordt het gebouw een van de koploperprojecten op het gebied van duurzaam 
bouwen.  
 
Als laatste doen we met het Spuiforum méér voor de hele stad. We bouwen geen nieuw theater, maar 
een multifunctioneel zalencomplex dat precies tussen de grote en kleine Nederlandse podia in past. 
Groter dan Het Paard, maar kleiner dan de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is een bewuste keuze.  
Niet alleen omdat het een formaat is dat past bij een internationaal georiënteerde stad met 500.000 
inwoners en een regio met 1 miljoen inwoners, maar ook omdat het ons vertrouwen geeft dat het 
gebouw een aantrekkelijk en uniek podium wordt. En dat is voor de hele stad van grote waarde.  
De gemeente investeert al jaren stevig in de kwaliteit van de binnenstad. Middenstand en horeca in de 
binnenstad hebben daar veel baat bij; en daar merkt ook de rest van de stad de voordelen van. Het 
Spuiforum is vanaf 2018 een absoluut unieke locatie in Nederland en ver daarbuiten.  
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Het biedt een concertzaal en -foyer in een ruime koepelzaal op 35 meter hoogte, er zijn stadsterrassen 
die uitkijken over de stad en haar omgeving en er zijn ruime mogelijkheden voor bezoekende artiesten. 
Een gebouw met deze eigenschappen zorgt ervoor dat Den Haag bij meer toeristen op de agenda komt 
te staan.  
 
Verantwoorde investering binnen de gestelde kaders 
 
Door uw keuze voor het Spuiforum in november 2012 heeft u aangegeven dat u een positieve, maar 
realistische blik naar de toekomst deelt met het college. Deze blik wordt ook gedeeld met de 
instellingen die straks in het Spuiforum hun thuis krijgen. Het Residentie Orkest, het Nederlands Dans 
Theater, het Koninklijk Conservatorium en de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag zijn 
onverminderd enthousiast over de oplossing voor de problemen van hun huidige huisvesting. Die 
oplossing hebben zij samen met de gemeente gevonden in het Spuiforum.  
Gemeente en instellingen zijn ook enthousiast over de periode waarin zij zich op Scheveningen 
vestigen. Dit theater en een bijgebouw bieden plaats aan het Residentie Orkest, Nederlands Dans 
Theater en Dans- en Muziekcentrum Den Haag. 
 
Het college heeft de volle overtuiging dat de investering in het Spuiforum haalbaar, verantwoord en 
wenselijk is. Die overtuiging is gebaseerd op de stukken die u bij dit raadsvoorstel worden 
aangeboden. Het college is verheugd dat zij bij de uitwerking van de plannen in staat is gebleken om 
binnen de door uw raad vastgestelde kaders te blijven.  
 
Kaders raadsbesluit 89/2012 
- Realisatiekosten van maximaal € 181,1 mln worden niet overschreden 
- Het berekende jaarlijkse exploitatieresultaat verbetert ten opzichte van de opzet van 2012 en laat 

een onderbouwing zien dat de nu door de gemeente voorziene noodzakelijke extra bijdrage aan de 
exploitatie van € 900.000 in 10 jaar afgebouwd kan worden naar € 0,- 

- Het functionele programma van eisen en het kwaliteitsniveau blijven haalbaar binnen de 
stichtingskosten 

 
Overige punten raadsbehandeling 
- Stedenbouwkundige inpassing (openbare ruimte, Schedeldoekshaven, Nieuwe Kerk/Rabbijn 

Maarsenplein)  
- Gebouw-aspecten, zoals duurzaamheid, akoestiek, aanbestedingsstrategie 
- Afweging van exploitatievormen (commercieel, stichting of anders) 
- Profijt Haagse bedrijfsleven bij de bouw 
 
In dit raadsvoorstel omschrijft het college hoe zij invulling heeft gegeven aan deze kaders. Daarbij 
gaat zij achtereenvolgens in op: 
Het gebouw 
- het voorlopig ontwerp en kostenraming Spuiforum;  
- de grondexploitatie; 
- het bedrijfsplan Spuiforum; 
- de samenwerkingsprincipes en -overeenkomsten; 
Het gebied 
- het ruimtelijk raamwerk Wijnhavenkwartier en omgeving; 
- ontwikkeling Schedeldoekshaven 
- de Haagse Loper 
- het bestemmingsplan en de MER-beoordeling; 
De tijdelijke huisvesting 
- de huisvesting in het tijdelijke Zuiderstrandtheater; 
en verder 
- een financieel overzicht op hoofdlijnen;  
- een een paragraaf over communicatie en draagvlak; 
- de planning. 
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Gevraagde besluiten 
- Als laatste vindt u een opsomming van de besluiten die het college de raad vraagt te nemen. 

Deze besluiten bekrachtigen uw eerdere besluit over de realisatie van het Spuiforum en geven 
het college de mogelijkheid om de voorgestelde investeringen in cultuur, het gebied en de stad 
voort te zetten. 

 
PARAGRAAF 2 – GEBOUW 
 
2.1 Voorlopig ontwerp en kostenraming Spuiforum 
 
Direct na het raadsbesluit Realisatie Spuiforum van 8 november 2012 is de Europese aanbesteding van 
de noodzakelijke adviesdiensten gestart, en zijn de adviseurs constructie, installaties, theatertechniek, 
bouwfysica/brandveiligheid/ duurzaamheid en kostenmanagement vanaf maart 2013 aan de slag 
gegaan. Vanwege een kort geding is de adviseur akoestiek later maar direct na de positieve  uitspraak 
van de rechter aan de slag gegaan.  
 
Het ontwerpteam heeft samen met de betrokken 4 instellingen, een voorlopig ontwerp gemaakt dat 
binnen de geraamde stichtingskosten zal kunnen worden gerealiseerd. Dit is mede gelukt dankzij 
tweewekelijkse intensieve werksessies onder leiding van de projectdirecteur Spuiforum samen met 
architect en de instellingen, welke zeer intensief bij dit proces betrokken zijn geweest. 
 
Het voorlopig ontwerp is ‘bevroren’ op 31 mei 2013, zodat de kostencalculatie, tijdig kon worden 
afgerond ten behoeve van de kredietaanvraag in dit raadsvoorstel.  
Conform afspraak in de raad een second opinion op de kostencalculatie wordt uitgevoerd. 
 
Ten opzichte van het in november 2012 getoonde schetsplan zijn er veel verbeteringen doorgevoerd 
om het gebouw beter bruikbaar en beter exploiteerbaar te maken. Hieronder in het kort een aantal 
belangrijke verbeterpunten t.o.v. het schetsontwerp, welke nu verwerkt zijn in het nieuw voorlopige 
ontwerp. 
Als eerste is er goed gekeken naar de werking van het Atrium, hierin zijn met name verbeteringen 
doorgevoerd op het gebied van bruikbaarheid. Het is niet alleen een transportzone, maar moet ook 
bruikbaar zijn voor manifestaties. Daarnaast zijn er meer pleinen ontstaan en is er veel meer daglicht 
naar binnen gebracht. Ook de commerciële plint is aangepast, met name het dieper maken van de 
ruimten geeft betere exploitatieruimte. 
Op het gebied van het programma van eisen hebben zich wijzigingen voorgedaan die uiteindelijk niet 
geleid hebben tot een overschrijding van de te bouwen functionele m2. 
Daarnaast zijn er vele optimalisaties doorgevoerd zoals: 

- De ligging van de werkruimtes is geoptimaliseerd 
- Het gebouw is logistiek geoptimaliseerd 
- Studio 1 van het NDT is op het zijtoneel van de danszaal geplaatst 
- De zaalcapaciteit is vergroot.  

o In de danszaal met 200 plaatsen om een breder publieksaanbod te kunnen bieden en 
hogere marginale recette opbrengsten te genereren.  

o In de concertzaal is de capaciteit op 2.500 staanplaatsen bepaald, om een 
onderscheidende capaciteit voor popconcerten te vormen tussen die van Het Paard en 
Ziggo Dome 

o In de ensemblezaal is de capaciteit met 100 plaatsen vergroot om op de markt van 
commerciële dagverhuur een goed aanbod te vormen 

- De inzingruimte wordt een repetitiezaal voor het RO en KC, zodat de concertzaal en 
ensemblezaal overdag verhuurd kan worden door het DMC. Dit in navolging van extern 
advies van Berenschot en Skonk over de commerciële mogelijkheden van Spuiforum (zie 
paragraaf 2.3.2). 

- Parkeren onder het Spuiforum is mogelijk (ca. 280 plaatsen), daarnaast is op verzoek van de 
raad een fietsenstalling van ten minste 500 plekken gerealiseerd.  

 
De kostenraming bevindt zich op een niveau dat past binnen het kaderstellende stichtingskostenbudget 
dat in raadsvoorstel 89 / 2012 is gepresenteerd. 
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Akoestiek 
Speciale vermelding verdient de akoestiek van Spuiforum. De akoestiek van de gebogen koepelzaal is 
van wereldklasse en is zowel geschikt gemaakt voor symfonische concerten die lange nagalmtijden 
kennen en voor popconcerten die gebaat zijn bij een droger geluid. Maar ook de danszaal, 
ensemblezaal en tal van studio’s worden akoestisch geoptimaliseerd.  
De onderlinge geluidshinder tussen zalen, oefenstudio’s en andere ruimtes waar geluid gemaakt wordt 
of mensen springen, kan goed worden beheerst. 
 
Duurzaamheid 
Er is in onze maatschappij – en blijkens de raadsbehandeling van Spuiforum in november 2012 ook bij 
u - een breed gedragen bewustzijn, dat we zuinig moeten zijn op onze toekomst. De toekomst van 
onze kinderen, onze planeet,  onze sociale welvaart en cultuur, onze samenleving.  
 
Het waarborgen van cultuur en het samenbrengen van mensen is een belangrijke reden voor de bouw 
van Spuiforum. Dit nieuwe gebouw mag daarbij natuurlijk niet ten koste gaan van andere waarden die 
we belangrijk vinden voor onze toekomst. Het is dan ook evident dat het Spuiforum een zeer 
duurzaam gebouw voor de dans en muziekcultuur moet worden.  
 
Duurzaam Bouwen is niet het stapelen van individuele maatregelen of voldoen aan een 
beoordelingsmethodiek. Duurzaam Bouwen begint met een juiste attitude. Het streven naar 
geïntegreerde ontwerpoplossingen met meerwaarde voor mens en milieu. Het ontwerpresultaat leidt 
dan vanzelf tot een impliciete duurzaamheid, die wordt gewaardeerd in welke beoordelingsmethodiek 
dan ook.  
 
Als duurzame ontwerpoplossingen voor het Spuiforum zijn te noemen: 
• Hergebruik van de bestaande gebouwen van het Lucent Danstheater en Dr Anton Philipszaal in de 

beton- en staalconstructie van het nieuwe Spuiforum; 
• Een hoge mate van daglichttoetreding 
• Toepassing van LED voor de verlichting 
• Natuurlijke ventilatie van het atrium (open deuren en luiken wanneer het weer het toelaat) 
• Inzet van duurzaam opgewekte warmte en koude. 
 
Daarnaast worden er nog casestudies uitgevoerd naar aansluiting op EnergieRijk (het initiatief voor 
een duurzaam warmtenet door het rijk en de gemeente Den Haag), dan wel op bestaande Warmte- 
Koudeopslagen (WKO’s), slimme ventilatie van de zalen en toepassing van PV-cellen op het gebogen 
dak. 
 
De milieuprestatie van het ontwerp voor het Spuiforum is inzichtelijk gemaakt met behulp van het 
instrument GPR Gebouw, waarop op basis van het VO een score van 8,4 bij de start haalbaar lijkt. 
GPR (Gemeente Praktijk Richtlijn) is een instrument dat de milieukwaliteit van het gebouw 
inzichtelijk maakt op de milieuthema’s energie, milieu/materiaalgebruik, gezondheid, 
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 
Wordt de berekende milieuprestatie van het Spuiforum vergeleken met andere projecten, dan 
onderscheidt het Spuiforum zich vooral op de thema’s milieu, gezondheid en gebruikskwaliteit. Het  
Spuiforum schaart zich daarmee in de koploperprojecten op het gebied van Duurzaam Bouwen. In de 
bijlage treft u de in het VO verwerkte duurzaamheidsambities aan. 
 
De duurzaamheidgedachte stopt echter niet na realisatie van het Spuiforum. Vandaar dat er ook al 
wordt nagedacht over de verdere verduurzaming van het Spuiforum gedurende de gebruiksfase. Dit 
biedt zelfs kansen om op termijn tot een energieneutraal Spuiforum te komen. 
In het ontwerpproces zijn daarnaast diverse (duurzaamheids)onderwerpen naar voren gekomen 
waarvoor in het huidige investeringskostenbudget geen ruimte meer is, maar op middellange of lange 
termijn mogelijk wel terugverdiend kunnen worden. Het ligt daarom in de rede het ontwerp te 
verrijken met investeringen die zichzelf in financiële zin binnen de afschrijvingstermijn van 
Spuiforum of de technische levensduur van de duurzaamheidsmaatregel terugverdienen. 
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Aanbestedingsstrategie 
Iedere aanbesteding is uniek, en heeft vaak te maken met de op dat moment heersende 
marktomstandigheden, de uniciteit van het project en de randvoorwaarden. Mede hierom is het erg 
lastig om al vroeg in het project te bepalen wat de “beste” aanbestedingsvorm is. 
Naast de traditionele aanbestedingsvormen komen innovatieve (=integrale) contracten en pps-
constructies steeds nadrukkelijker op de Nederlandse aanbestedingsmarkt. Er bestaat echter geen 
“beste” aanbestedingsvorm. Een project moet altijd de best passende aanbestedingsvorm zoeken op 
basis van vaststelling van de kritische succesfactoren. 
 
De belangrijkste succesfactoren zijn doorgaans prijs en kwaliteit. De te kiezen aanbestedingsstrategie 
kan ook met meer specifieke aspecten rekening houden, zoals Social Return. De met de voorbereiding 
en bouw van Spuiforum gemoeide 500 arbeidsjaren zouden voor een deel in Den Haag kunnen 
neerslaan indien hier in de strategie rekening mee wordt gehouden. Hiervoor wil het college zich dan 
ook inspannen, in die mate en zo lang dit op een financieel en juridisch verantwoorde wijze mogelijk 
is. 
 
Bij de komende aanbesteding voor het Spuiforum is de Haagse regeling Social Return van toepassing : 
 
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Den Haag is aangemerkt om 
een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
creëren van werkervaringsplaatsen en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. Dit op basis van de Haagse 
regeling social return. 
 
Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:  
1.               Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW;  
2.               Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW);  
3.               Mensen met WSW indicatie;  
4.               Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen.   
 
Uitvoeringsvoorwaarde Social Return   
 
Optie 1: Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van  de aanneemsom 10 % van de loonsom 
door de opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het creëren van 
stageplaatsen, dit mag ook werk zijn dat buiten deze opdracht wordt gedaan. Bij de aanbesteding van werken 
wordt de aanneemsom verminderd met kosten van materiaal, materieel exclusief arbeid en onderaanneming 
exclusief arbeid. Van  het overeengekomen percentage dient minimaal 2/3 van de in te zetten mensen te komen 
uit de doelgroepen genoemd onder de punten 1, 2 en 3.   
Optie 2: Het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van 
gemeente Den Haag ingezet kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij voldoen aan 
tenminste 5% van de aanneemsom 10 % van de loonsom.   
Optie 3: Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde moet voldoen aan tenminste 5% van  de 
aanneemsom10 % van de loonsom.   
 
De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de opdrachtnemer een administratie kan 
bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn ingeschakeld. 
Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met SR coördinatiepunt 
 
Voor de bouworganisatievorm bepalen de kritische succesfactoren de mate van de gewenste 
beïnvloeding van de opdrachtgever in het proces, evenals de mate van detail-uitwerking in de 
voorbereiding. Voor de uiteindelijk aanbestedingsvorm en beoordeling hierop, bepalen deze factoren 
de zgn. EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijver). Dit zijn de criteria op basis 
waarvan de verschillende inschrijvingen vergeleken gaan worden en waar de winnaar(s) op word 
geselecteerd.  
 
In de bijlage is een voorbeschouwing op de aanbestedingscasus Spuiforum gedaan. Conclusie hiervan 
is dat het nu reeds exact vaststellen welke aanbestedingsvorm gekozen wordt en welke onderdelen via 
percelen in de markt gezet moet worden onverstandig is. Wel moeten de kritische succesfactoren 
leidend zijn. Het komende half jaar zal benut moeten worden om de juiste keuze vast te stellen.  
De raad wordt hierover te gelegener tijd geïnformeerd. 
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2.2 Grondexploitatie 
 
Na het raadsbesluit van 8 november 2012 (rv 89) is de grondexploitatie meer in detail uitgewerkt. Het 
saldo van de grondexploitatie neemt met  € 2,5 mln af  van  € 1,7 mln (negatief) tot € 4,2 mln 
(negatief).  Dekking is voorzien in het bouwbudget (zie paragraaf 5). 
Uitgangspunt blijft behoud van de huidige parkeerbak. Door uitbreiding van de parkeergarage onder 
het met het Spuiforum te overbouwen deel van het Spuiplein komt er voldoende ruimte beschikbaar 
om het huidig aantal parkeerplaatsen van 280 te handhaven, daarnaast diverse technische ruimtes voor 
het Spuiforum en het hotel te bergen en om een fietsenstalling van ruim 500 plekken op te nemen. De 
openbare ruimte aan zowel stadhuis- als Spuizijde zal worden aangelegd in de kwaliteit en als 
onderdeel van de Haagse Loper. Circa 3.500 m2 van deze openbare ruimte zal worden aangelegd ten 
laste van het project Spuiforum.   
 
Voor het overzicht van de financiën (kosten, opbrengsten en dekking) wordt verwezen naar de 
vertrouwelijke grondexploitatie Spuiforum SBK-nr. CE-113. De grondexploitatie sluit met een 
negatief resultaat van € 4,2 mln (contant per 1-1-2013) bij een eindwaarde van € 5,3 negatief per  
31 december 2018.  
 
2.3 Exploitatie Spuiforum 
 
2.3.1 Afweging exploitatiemodellen 
 
In het raadsvoorstel Realisatie Spuiforum van 2012 gaf het college aan dat de exploitatie van het 
gebouw in handen zou moeten komen van een exploitatiestichting met commerciële knowhow. De 
raad vroeg om een goede afweging van dit model, ten opzichte van een model waarbij een 
commerciële partij de exploitatie op zich neemt (of tussenvormen daarvan). 
Tijdens de consultatie van de markt over de commerciële mogelijkheden van Spuiforum, uitgevoerd 
door Berenschot, bleek dat de eerste gedachte van geïnterviewden is dat Spuiforum eerst en vooral een 
cultuurgebouw is. De ervaring van congresorganisatoren met cultuurgebouwen is niet onverdeeld 
positief, omdat men het gevoel krijgt dat de kunsten hoger worden aangeschreven dan een 
klantvriendelijk onthaal van zakelijke gasten.  
Dit vooroordeel maakt marktpartijen huiverig risicodragend integraal in de exploitatie van een gebouw 
als Spuiforum te stappen, zeker indien men rekening moet houden met diverse instellingen in het 
gebouw die potentieel verhuurbare ruimten gebruiken voor eigen repetities en optredens.  
 
Ook uit andere contacten met de markt blijkt dat marktpartijen, zeker in deze fase van de ontwikkeling 
niet bereid zullen zijn een risicodragende verantwoordelijk te nemen voor een integrale exploitatie van 
Spuiforum en dat men liever eerst de kat uit de boom kijkt bij onderdelen daarvan. 
De theaterwereld in Nederland is een in economisch opzicht ‘imperfecte markt’ die grotendeels drijft 
op gesubsidieerd aanbod. Het rijk subsidieert gezelschappen met nationale betekenis, gemeenten 
stichten podia en subsidiëren lokaal gevestigde gezelschappen. Deze podia worden doorgaans beheerd 
door stichtingen die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en programmering.  
Overigens wordt ook hiervoor vrijwel altijd een subsidie van de gemeente verstrekt. De podia trachten 
met het beschikbare programmabudget een aantrekkelijk cultureel aanbod te bieden en worden geacht 
de onbenutte dagen in de programmering te ‘vullen’ met commerciële evenementen. 
In deze complexe wijze van dominante overheidsfinanciering, reizende gezelschappen en in een aantal 
gevallen de aanwezigheid van vaste huisgezelschappen (in het Spuiforum liefst drie), ontstaat voor de 
markt een uitermate ingewikkeld business-model, met relatief weinig mogelijkheden om naar eigen 
inzicht ondernemerschap vorm en inhoud te geven.  
 
De verwachting is dat onderdelen van de exploitatie, wanneer dit voordelen biedt en wellicht pas na de 
eerste exploitatiejaren (waarin marktpartijen mogelijk eerst de kat uit de boom willen kijken), aan 
marktpartijen zal worden uitbesteed in opdracht van de stichting DMC.  
Denkbaar zijn (onderdelen van) commerciële verhuring en horeca. Ook kunnen door of met 
marktpartijen commerciële publieksfestivals worden georganiseerd. 
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Het college ziet de stichting DMC, mede op basis van de huidige ervaringen,  als meest logische en de 
aangewezen partij voor de exploitatie van Spuiforum en is ervan overtuigd dat deze stichting 
voldoende commerciële know how bezit om Spuiforum cultureel en commercieel op de kaart te zetten. 
De aansturings-/toezichtsrelatie tussen de gemeente en het DMC zal hier zo nodig nader op worden 
toegesneden. 
 
Voor het succes van de horeca en daarmee de aantrekkelijkheid van Spuiforum is het belangrijk dat er 
een regie is op het aanbod, zowel in vierkante meters als in het concept. HTC Concepts heeft de 
gemeente en het DMC geadviseerd over een mix van concepten, die aansluit bij het profiel van de  
huidige en toekomstige theaterbezoekers. 
De exploitatie van de horeca zal deels door de stichting worden gevoerd en deels via verpachting aan 
horecaondernemers worden gelaten, met duidelijke afspraken over het concept.  
In Spuiforum zal de horeca op de begane grond door een commerciële partij worden geëxploiteerd, 
waarbij met het DMC goede afstemming plaatsvindt over het concept en de samenwerking rondom het 
atrium.  
 
Commerciële verhuur van zalen en andere ruimten wordt eveneens onder verantwoordelijkheid van 
het DMC gedaan, waarbij mogelijk andere partijen wordt gevraagd dit in opdracht van het DMC al 
dan niet risicodragend te doen. Het college wil hiervoor geen dwingend organisatiemodel neerleggen, 
ook niet om de onderhandelingen met marktpijen hiermee te belasten en het DMC de gelegenheid te 
geven de optimale exploitatiewijze met de beste kosten/baten/risico-verhouding te ontwikkelen. 
 
De exploitatievorm bepaalt slechts ten dele het succes van de exploitatie. De wijze waarop de stichting 
wordt geleid, hoe toezicht wordt gehouden en de kwaliteit van het personeel zijn veel belangrijker. 
 
Naar ‘de klant’ toe moet uitgestraald worden dat je in Spuiforum terecht kunt om van voorstellingen te 
genieten, maar zeker ook om er een succesvol publieks- of zakelijk evenement te organiseren. 
Uit een door Berenschot uitgevoerde marktconsultatie blijkt dat het commerciële succes van 
Spuiforum in hoge mate bepaald wordt door een door de klant gepercipieerde gastvrijheid voor het 
organiseren van allerlei soorten evenementen.  Spuiforum is een locatie die uitermate geschikt is voor 
feestelijke evenementen, dagcongressen en commerciële publieksevenementen, en kan een 
daadwerkelijke toevoeging kan zijn voor Den Haag als congresstad, wanneer het erin slaagt een 
onderscheidend en aanvullend concept te bieden, met name ten opzichte van World Forum, AFAS 
Circustheater en de hotelbranche. Naast het gebouw als zodanig zijn met name de binnenstedelijke 
locatie en de zeer goede OV-bereikbaarheid de onderscheidende kenmerken. 
 
2.3.2 Bedrijfsplan 2018 en verder 
 
Uw raad stelde op 8 november 2012 als financieel kader vast dat de extra gemeentelijke bijdrage aan 
de exploitatie van € 0,9 mln in maximaal 10 jaar tijd dient worden teruggebracht naar € 0,00.   
Het DMC, de instellingen en gemeente zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben extern advies 
ingewonnen om de exploitatie van Spuiforum in commercieel opzicht te optimaliseren zonder de 
culturele en die van de residerende instellingen te schaden. Daartoe is Berenschot gevraagd de 
commerciële markt te consulteren en aan te geven onder welke voorwaarden het Spuiforum optimaal 
commercieel kan worden geëxploiteerd. 
 
Op advies van de marktconsultatie en advies van Berenschot is toegewerkt naar het invullen van deze 
voorwaarden: 

- Betere verhuurmogelijkheden van de grote zaal en ensemblezaal doordeweeks en overdag, 
door binnen Spuiforum een vaste uitwijkplaats voor repetities van het RO en KC te creëren. 
De inzingruimte is daartoe omgevormd tot repetitiezaal. 

- Vergroting van de zaalcapaciteit om aantrekkelijker te zijn voor de commercieel-culturele en 
zakelijke evenementen.  

- Om groepen eventueel te kunnen verdelen in sub-sessies kunnen diverse al bestaande  ruimtes 
in het gebouw worden ingezet., zoals foyers (op te delen in segmenten),  VIP- en 
ontvangstruimtes, dansstudio’s en repetitieruimtes.  
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- afspraken in de onderlinge samenwerking tussen instellingen, waarbij naast de eigen belangen 
ook het gezamenlijk belang van aantrekkelijkheid en een gezonde financiële huishouding van 
Spuiforum wordt onderkend en ingevuld. 

 
Dit heeft geleid tot een nieuw bedrijfsplan Spuiforum van het DMC, waarin alle kosten- en 
opbrengstenposten opnieuw zijn vastgesteld.  
 
Het nieuwe Bedrijfsplan Spuiforum (vertrouwelijk ter inzage voor raadsleden) is het beoogde 
bedrijfsplan van DMC vanaf de ingebruikneming van het Spuiforum. Omdat DMC niet slechts 
verantwoordelijk wordt voor de exploitatie van het Spuiforum, maar ook voor de culturele en zakelijke 
programmering en verhuur zijn beide elementen in dit bedrijfsplan betrokken.  
Daarmee is de opzet anders in de zin van vollediger dan die van het tot nu toe gehanteerde 
exploitatieopzet, waarin alleen de exploitatie van het Spuiforum aan de orde kwam. De nu gehanteerde 
opzet is vergelijkbaar met de bedrijfsplannen en begrotingen van andere (grote) culturele gebouwen 
die zowel een culturele als een zakelijk-commerciële opdracht hebben 
 
In het Bedrijfsplan toont het DMC aan een verbeterde exploitatie te kunnen voeren, waarbij de 
gemeentelijke bijdrage in tien jaar tijd kan worden afgebouwd naar € 0,-, waardoor voldaan wordt aan 
het door de raad vastgestelde kader. In de eerste drie exploitatiejaren kan een positief resultaat van € 3 
ton worden bereikt, waarna de publieks- en commerciële opbrengsten jaarlijks met resp. 2% en 3% 
toenemen.  
Het DMC wil nadrukkelijk voldoen aan het door Berenschot afgegeven advies dat de zakelijke markt 
het Spuiforum leert kennen als een gastvrije accommodatie voor zowel de cultuurliefhebbers als voor 
de zakelijke gasten. 
 
Het college constateert dat daarmee ruim binnen het door de raad gestelde kader wordt gebleven. 
Voorgesteld wordt om aan de gemeentekant budgettair met een lineaire afbouw van de 
exploitatiebijdrage in 10 jaar te komen. Dit prikkelt het DMC tot het behalen van de zelf 
geprognosticeerde resultaten omdat de ruimte van het verschil mag worden benut voor bestrijding van 
eventuele kinderziektes of investeringen in voorzieningen die de exploitatie verbeteren. 
Indien het afbouwschema van 10 jaar niet wordt behaald, is het DMC zelf verantwoordelijk voor het 
inlopen van de taakstelling. 
 
2.3.3 Brede programmering 
 
Nu al kennen de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater een bredere programmering dan 
voorheen. De concerten van het Residentie Orkest en de voorstellingen van het Nederlands 
Danstheater vormen samen ongeveer 35 procent van het programma. DMC verzorgt de overige 65 
procent met aanbod op het gebied van opera, populaire muziek (pop, jazz en wereldmuziek), musical, 
muziektheater, circus en show. Daarbinnen is er bijzondere aandacht voor jongeren, culturele 
diversiteit en familievoorstellingen. Er wordt daarbij samengewerkt met (organisaties van) diverse 
Haagse bevolkingsgroepen.  
Het landelijke Fonds Podiumkunsten beloonde de nieuwe aanpak van DMC met een 
programmasubsidie van 70.000 euro voor de periode 2013-2015, waarbij de adviescommissie onder 
meer schreef: ‘ De commissie waardeert de geformuleerde ambitie om uit te groeien tot 
Concertgebouw, Muziektheater en Carre in een. Over de publieksvisie is de commissie enthousiast; ze 
vindt de wijze waarop de organisatie zich nadrukkelijk in wil zetten voor andere bevolkingsgroepen 
inspirerend. DMC geeft hier ook daadwerkelijk invulling aan, door het aannemen van een speciale 
medewerker doelgroepgerichte programmering en educatie.’  
In het Spuiforum kan deze aanpak nog worden versterkt. De extra capaciteit van de dans-/theaterzaal 
en de Concertzaal maken deze aantrekkelijker voor groot amusement, populaire muziek en 
evenementen. En als ontmoetingsplek wordt het Spuiforum bij uitstek geschikt voor tal van cultureel 
diverse activiteiten. 
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2.4 Samenwerkingsprincipes en samenwerkingsovereenkomst 
 
De investeringsbereidheid van de gemeente met publiek geld kan niet zonder de zekerheid dat de 
instellingen Spuiforum langdurig zullen huren, bewonen en bespelen en dat zij samen inhoud geven 
aan de ambitie van samenwerking. 
Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die inhoudelijk die zaken regelt die nu 
belangrijk zijn te regelen en waarin duidelijke procesafspraken worden gemaakt over zaken die later 
geregeld kunnen worden en waarvoor het in dit stadium van het project (VO) nog te vroeg is. 
 
De instellingen hebben zich achter de belangrijkste gemeentelijke en gezamenlijke doelstellingen en 
principes geschaard en hebben dit in de juridische vorm van een samenwerkingsovereenkomst 
gegoten: 

- De gemeente Den Haag is risicodragend ontwikkelaar van Spuiforum en wordt economisch en 
juridisch eigenaar van het gebouw.  

- De gemeente verhuurt het hele gebouw aan het DMC, met uitzondering van de commerciële 
ruimtes in de plint 

- De gemeente berekent in de huurprijs zoals gebruikelijk de kosten van het 
eigenaarsonderhoud, opstalverzekering, OZB (eigenaarsdeel) en administratiekosten. In de 
huur van het KC-deel zitten ook de te verrekenen kapitaallasten die bij het KC-deel horen. 

- DMC is risicodragend verantwoordelijk voor de exploitatie en krijgt de ruimte om Spuiforum 
op een gezonde wijze financieel te exploiteren. 

- Het KC wordt onderhuurder van de DMC, net als het RO en NDT. Het DMC stelt ruimte ter 
beschikking en levert onlosmakelijk daarvan diverse services, zoals gebruikersonderhoud, 
energie, schoonmaak, bedrijfskantine, centrale receptie, beveiliging, EHBO. De tussen de 
gemeente en het KC gemaakte afspraken over de huur en het gehuurde worden doorgelegd 
naar het DMC. 

- De instellingen zullen in de onderlinge overeenkomsten de samenwerking vormgeven, 
zodanig dat naast de belangen van optimale facilitering van het eigen primaire werkproces ook 
de gebouwexploitatie door het DMC wordt gediend en het DMC meer gelegenheid krijgt voor 
commerciële verhuur van ruimtes voor evenementen. 

- Cruciaal voor het slagen van Spuiforum is uiteraard dat de instellingen het gebouw zullen 
ervaren als ‘hun’ huis waarin ze optimaal kunnen repeteren, optreden en hoogwaardig 
onderwijs kunnen geven.  
Daarom hebben de instellingen intensief mee gewerkt aan het Programma van Eisen en het 
VO en zullen zij intensief betrokken blijven  bij alle komende ontwerpstappen. 

- Er vindt een gezamenlijk afgestemde fondsenwervingscampagne plaat, gericht op 
medefinanciering van het gebouw (totale opgave: € 15 mln, waarvan € 10 mln als taakstelling 
voor het KC). Dit begint met het gezamenlijk uitwerken van de merkidentiteit van Spuiforum. 
Daarnaast behouden de instellingen uiteraard zelf de mogelijkheid en verantwoordelijkheid 
voor het vinden van eigen sponsors, die in Spuiforum op een representatieve wijze kunnen 
worden ontvangen. 

- Het programma van eisen èn het beschikbare stichtingskostenbudget vormen het kader voor de 
realisatie.  

- De instellingen verklaren de instellingen ‘hun’ deel in Spuiforum langdurig te zullen huren, 
uitgaande van het op korte termijn overeenkomen van de nadere onderhuuraspecten, zoals het 
huur- en serviceniveau, de spelregels rondom het boeken van zalen en andere ruimtes etc. 

 
Ook de instellingen zien diverse belangen waarover al overeenstemming bestond terug in de SOK 
resp. intentie-huurovereenkomst: 

- Indien ondanks gezamenlijke inspanningen het realisatiebudget zou worden overschreden of 
het sponsorbedrag van het theaterdeel niet wordt behaald, is dit het risico van de gemeente en 
zullen de gevolgen niet worden afgewenteld op de gebruikers. Ten aanzien van het KC-deel 
worden aparte afspraken gemaakt. 

- Bij faillissement van DMC neemt de gemeente de voor de continuïteit van het primaire proces 
van de onderhurende instellingen belangrijke taken over. 
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- Indien de instellingen de rijks- of gemeentebijdrage/subsidie substantieel zien teruglopen en 
een verantwoorde bedrijfsvoering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, kunnen partijen om de 
tafel om naar een oplossing te zoeken. 

 
Met de instellingen zal in het najaar een huurovereenkomst (gemeente met DMC vóór 1 november 
2013) en onderhuurovereenkomst (DMC met NDT en RO vóór 1 november 2013 en KC vóór 15 juli 
2013) worden afgesloten, waarin de kerncondities of zo nodig meer gedetailleerde condities van de 
huur van Spuiforum worden geregeld. 
 
PARAGRAAF 3 – GEBIED 
 
3.1 Ruimtelijk raamwerk Wijnhavenkwartier en omgeving 
 
Het bij dit raadsvoorstel gevoegde Ruimtelijk Raamwerk Wijnhavenkwartier e.o. vormt het kader voor 
de afronding van het herstel van dit deel van het stadshart van Den Haag. Het is een uitbreiding van en 
verdieping op het Stedenbouwkundig Raamwerk Spuiforum. 
Het ruimtelijk raamwerk heeft betrekking op: 

- De realisatie en inpassing van Spuiforum 
- De ontwikkeling van Wijnhaven 2 
- De ontwikkelingskavels aan de Schedeldoekshaven als gevolg van de draaiing van Spuiforum 
- De inrichting van de openbare ruimte, met name de Turfmarktroute en het Spuiplein. 
- De betekenis van het Spui en Spuiplein 
- De aansluitingen van het Wijnhavenkwartier op het omliggende gebied (Spui, Wijnhaven, CS, 

Anna van Buerenplein, route naar Rabbijn Maarsenplein). 
Met dit ruimtelijk raamwerk beschrijft het college dat de realisatie van Spuiforum een logisch en 
gewenst sluitstuk is in de ontwikkeling van dit deel van de binnenstad en in alle opzichte goed aansluit 
op de omgeving. 
 
Bijzondere vermelding verdient de functie van het Spui en het Spuiplein in het Haagse leven. Van 
oudsher is het Spui de sociale en culturele ruggengraat van Den Haag, die met de investering in 
Spuiforum en de aanpak van het Wijnhavenkwartier wordt versterkt. Een omvangrijk cluster van 
culturele instellingen bestaat uit de Bibliotheek, de Pathé bioscoop, het Filmhuis en Theater aan het 
Spui. Het Spui wordt weer een bruisende, levendige uitgaansplek met een breed, boeiend en 
verrassend aanbod van cultuur. Een plek van terrasjes, ontmoetingen, gezelligheid en vermaak. 
Het Spuiplein blijft geschikt voor de minder grootschalige evenementen en de betekenis van het 
Spuiplein wordt in enkele opzichten anders. De combinatie met het Spuiforum maakt andersoortige 
evenementen mogelijk, waarbij een combinatie kan worden gemaakt met de zalen in de omliggende 
gebouwen, zoals het Atrium, de Nieuwe Kerk, Theater aan het Spui en Filmhuis. 
 
3.2 Ontwikkeling Schedeldoekshaven 
 
Na uw instemming met het Stedenbouwkundig Raamwerk Spuiforum in november 2012 is de 
mogelijkheid tot het ontwikkeling aan de Schedeldoekshaven nader onderzocht.  
Door de draaiing van het Spuiforum ontstaat een nieuwe openbare ruimte tussen Spuiforum en het 
Mercure hotel in het verlengde van de huidige Schedeldoekshaven naast het Bernhardviaduct.  
 
Aan de andere zijde van het hotel ligt het verkeerstracé van de Ammunitiehaven. Dit tracé is in de 
jaren ’60 aangelegd en gedimensioneerd op het destijds geplande stelsel van stadssnelwegen. Het 
profiel van de weg kan aanmerkelijk smaller gemaakt worden omdat het feitelijke gebruik van de weg, 
mede ten gevolge van het VCP, veel minder intensief is.  
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De Schedeldoekshaven wordt als straat rechtdoor getrokken tussen het Spuiforum en het Mercure 
hotel door. Deze krijgt een verkeersluw profiel met ruimte voor fietsers, ter ontlasting van het 
fietsverkeer op de Turfmarktroute, en expeditie-verkeer en taxi’s ten behoeve van het Spuiforum. 
Tussen de doorgetrokken Schedeldoekshaven en de versmalde Ammunitiehaven (o.a. op de plek van 
het huidige danstheater) is er ruimte voor een nieuwe bouwstrook met een lengte van circa 200 meter. 
Om goede verbindingen met de omgeving te maken en om het gebied een fijnmazig stratenpatroon te 
geven, wordt dit bouwblok in minimaal twee blokken opgedeeld. Bij het programma wordt vooral 
gedacht aan woningbouw, mede als ondersteuning van de inzet op een levendige, centrum stedelijke 
sfeer. 
Uitgaande van een bouwhoogte van 20 meter met hoogteaccenten tot 40 meter is er een bouwvolume 
beschikbaar waarbij afhankelijk van de exacte differentiatie ca. 400 wooneenheden zijn onder te 
brengen en een beperkte ruimte voor commerciële functies. Deze woningen zijn bedoeld voor de 
huurmarkt en mikken op stedelijk georiënteerde één- en tweepersoonshuishoudens. 
De nieuwe ontwikkelingszone biedt ook ruimte voor het huidige Mercurehotel, zonder bordes en trap, 
maar met mogelijke uitbreidingen en voor nieuwbouw. 
De haalbaarheidsstudie Schedeldoekshaven/Ammunitie laat zien dat deze ontwikkeling mogelijk is 
met een gemeentelijke inzet van € 3,0 mln netto contant per 1januari 2013. 
Realisatie van het plan kan plaatsvinden vanaf 2019. 
 
3.3 Openbare ruimte - Haagse Loper 
 
In 1994 heeft de gemeenteraad besloten om in het Spuikwartier natuursteen toe te passen (Belgisch 
hardsteen). Om verschillende redenen treedt er veel schade op aan het steen en levert herstel hoge 
kosten en veel overlast op. 
De nieuwbouw van de ministeries en de woontoren aan de Turfmarkt en de toekomstige 
ontwikkelingen aan Turfmarkt en Spuiplein maken nu en in de toekomst een verder herstel en 
herprofilering van de openbare ruimte noodzakelijk.  
 
Daartoe heeft het college opdracht gegeven voor een Schetsontwerp, waarin wordt gezocht naar de 
wijze waarop eenheid gebracht kan worden in de openbare ruimte van Grotiusplaats, via het 
stationsgebied en de Turfmarkt naar het Spuiplein. 
De route, de Haagse Loper, is naast de lijn Schedeldoekshaven/Prins Bernhardviaduct en de lijn 
Kalvermarkt/Fluwelen Burgwal/Herengracht, één van de drie lijnen die naar de binnenstad leiden. De 
lijnen zijn alle drie even belangrijk en hebben ieder hun eigen functie. 
 
In het Schetsontwerp is uitgewerkt hoe bestrating, beplanting en verlichting de ruimte indelen voor 
verkeer (voetgangers, fietsers en leveranciers), terrassen en verblijf en hoe windhinder verzacht kan 
worden. Er is gezocht naar een herkenbare bestrating en een samenhang in beplanting, verlichting en 
meubilair die aansluit bij de eigentijdse bebouwing en die een kleinschalige en warme uitstraling 
geeft. De totale kosten van de Haagse Loper bedragen € 18,4 mln en worden gedekt uit diverse 
grondexploitaties. Een aanvullende gemeentelijke investering van € 4,3 mln is hierop noodzakelijk.  
Aanleg van het gebied rond Spuiforum is gedekt in de grondexploitatie Spuiforum.  
Aanleg van de Haagse Loper kan plaatsvinden tussen 2014 en 2019. 



  
 

Raadsvoorstellen 2013  12 
 

 
3.4 Bestemmingsplan Spuikwartier en MER-beoordeling 
 
De ontwikkeling van het Spuiforum wordt mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Spuikwartier 
2013. Dit bestemmingsplan is op 16 mei 2013 ter inzage gelegd. De vaststelling van dit 
bestemmingsplan in de gemeenteraad is voorzien op 19 september 2013. 
 
Ten behoeve van de in het bestemmingsplan opgenomen ontwikkeling van het Spuiforum, is een 
MER-beoordelingsplicht doorlopen. De MER-beoordeling is op basis van het bepaalde in de Wet 
milieubeheer gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan Spuikwartier 2013 van 16 mei t/m 26 juni 
2013 ter inzage gelegd. 
 
Uit de uitgevoerde MER-beoordeling blijkt dat de effecten voor de onderzochte (milieu)thema's niet 
leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Hierdoor is het niet noodzakelijk een MER-
procedure voor de ontwikkeling van het Spuiforum te doorlopen.  
 
PARAGRAAF 4 – TIJDELIJKE HUISVESTING 
 
4.1 Inleiding 
 
Bij rv 89 / 2012 Realisatie Spuiforum heeft de gemeenteraad ingestemd met het zoeken en 
contractueel vastleggen van tijdelijke locaties voor het Nederlands Dans Theater, het Residentie 
Orkest en de stichting Dans- en Muziekcentrum (DMC), waarbij de netto bijdrage van de gemeente in 
de kosten zich beweegt binnen het geraamde maximum van € 5 mln. 
Het college kan melden dat dit is gelukt, hoewel niet op de wijze die haar oorspronkelijk voor ogen 
stond.  
 
4.2 Eerste zoekrichting: bestaande gebouwen 
 
In eerste instantie is alle aandacht gericht op het onderbrengen van de culturele instellingen in 
bestaande voorzieningen in de stad, zowel voor het spelen van producties en concerten als voor de 
repetities en de kantoren.  
In overleg met de instellingen is in november 2012 een ruimtelijk programma van eisen voor de 
tijdelijke huisvesting opgesteld. 
Belangrijkste uitgangspunten daarbij waren: 
- ervoor zorgen dat er minimaal 200 voorstellingen kunnen plaatsvinden in relatie tot de huidige 
programmering van 250 voorstellingen in Den Haag. Dit zijn 40 concerten RO, 40 uitvoeringen NDT 
en 170 door DMC te programmeren overige voorstellingen zoals dans, jazz, opera, operette, musicals 
en overig.  
- zoveel mogelijk vasthouden van het bestaande publiek en creëren van kansen voor kennismaking van 
nieuw publiek met de culturele instellingen. Dat betekent een theaterzaal met minimaal 1.000 stoelen. 
 
Specifiek voor de instellingen is dat per dansproductie van het NDT een bezetting van de zaal 
noodzakelijk van is van 11 tot 22 dagen in verband met de montage van de voorstelling in de zaal. De 
overige programmering van RO en DMC is flexibel programmeerbaar. Het RO vraagt uiteraard om 
een accommodatie met een passende akoestiek en het NDT vraagt om een goed functionerende 
toneeltoren en een voldoende breed en diep danspodium en goede faciliteiten voor de dansers. 
 
Voor de bedrijfshuisvesting zijn naast algemene ruimten zoals kantoren, werkplaatsen en opslag 
enkele specifieke, onmisbare ruimten beschreven in het programma van eisen: voor het NDT vier 
forse dansstudio’s  en bijbehorende kleedruimten en sanitaire voorzieningen. Voor het RO is een 
vrijwel voortdurend beschikbare repetitieruimte (150 dagen repetitie per seizoen) met goede akoestiek 
noodzakelijk.  
 
Het meest kritisch is het podium met een toneeltoren. De twee in Den Haag meest voor de hand 
liggende gebouwen hiervoor zijn het AFAS Circustheater en World Forum.  
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Naast deze twee gebouwen zijn twee andere bestaande locaties onderzocht maar afgevallen. Het 
betreft de RAC-hallen in Laakhavens en de Fokker-terminal in de Binckhorst, waar geen toneeltoren 
aanwezig is, maar mogelijk wel kan worden aangebouwd. 
 
RAC-hallen  
Deze hallen kunnen verbouwd tot tijdelijk theater. Deze optie is in goed overleg met de instellingen 
afgewezen, primair in relatie tot de problemen die worden verwacht ten aanzien van publieksbereik 
van de instellingen en uitstraling naar sponsors. 
Voor het NDT zou de bedrijfsvoering, die samenhangt met het zeer strakke productie- en tourschema, 
in ernstige mate bemoeilijkt worden. Voor het RO heeft het RAC theater onvoldoende mogelijkheden 
om tot een voor het orkest benodigde akoestiek te komen. Er zou voor het RO dus nog een alternatieve 
locatie gevonden moeten worden naast de RAC hallen. Er zijn voorts diverse fysieke problemen in de 
omgeving op te lossen, waarbij de gemeente niet geheel onafhankelijk aan de slag kan en de tijdige 
uitplaatsing van de instellingen niet gegarandeerd kan worden. 
 
Fokker Terminal 
Voor de Fokker-terminal gelden grofweg dezelfde beperkingen als voor de RAC-hallen. Daar komt bij 
dat aanbouw van een toneeltoren ten koste gaat van parkeerplaatsen, waardoor de parkeerdruk tijdens 
voorstellingen te hoog zal worden. Bovendien zou programmering van de zaal inbreuk doen op de 
programmering van de huidige exploitant. De Fokker-terminal is en blijft wel geschikt voor bijzondere 
projecten of voorstellingen van de gezelschappen, maar niet op vaste basis. 
 
AFAS Circustheater 
De eigenaar van dit theater is niet in staat het theater op reguliere basis de komende jaren ter 
beschikking te stellen, zonder de eigen bedrijfsvoering geheel op zijn kop te moeten gooien. Het 
systeem van vaste musicals met grote, vaste decors die – geheel afhankelijk van het succes – enkele tot 
vele maanden worden vertoond, laat niet toe dat bijvoorbeeld het NDT tussendoor blokken van 11 
dagen beschikbaar heeft met eigen grote en ingewikkelde decors. De enige mogelijkheid zou zijn dat 
de DMC de exploitatie van het circustheater de komende 4 jaar zou overnemen. Dit kost indicatief  
€10 miljoen per jaar. De daarvoor te betalen som bij exclusief gebruik van het theater zou de 
financiële mogelijkheden voor de hele periode met een veelvoud overstijgen. 
 
World Forum  
In rv 33/2013 Voorstel van het college inzake de terugname vastgoed World Forum is gemeld dat 
gemeente overleg voerde met GL events over tijdelijke huisvesting van NDT en RO. 
De verwachting daarbij was dat bespeling in de weekenden tot een aanvaardbaar aanbod aan RO en 
NDT zou leiden, omdat in de weekenden geen congressen worden gehouden. In die verwachting was 
geen rekening gehouden met de noodzaak om zowel voorstellingen van het NDT  als de concerten van 
het RO voldoende voor te bereiden in het theater. 
 
Exploitant GL events heeft onderzocht welke voorstellingen / concerten van NDT en RO in het 
seizoen 2014-2015 in het World Forum Theater (voormalige Prins Willem Alexander zaal) zouden 
kunnen worden gespeeld en vervolgens ook in de seizoenen daarna. Daarbij is vooraf rekening 
gehouden met de bouw van een extra vlakke vloer zaal. Het DMC  stelt zich daarbij flexibel op, maar 
wil een zo groot mogelijk aantal dagen om de huidige programmering van 170 voorstellingen per jaar 
zoveel mogelijk te blijven spelen. 
 
Beschikbaarheid World Forum 
De seizoensplanning van het NDT voor 2014-2015 omvat vier programma’s van NDT 1 en een 
programma van NDT 2. Voor de jaren daarna geldt dat een seizoen van het NDT gemiddeld zes 
programma’s omvat. Een programma bezet het theater voor periodes van 11 tot 22 dagen, inclusief 
vier tot zes voorstellingen.  
Het World Forum kan voor maximaal twee van de vier producties van het NDT worden ingezet zonder 
dat dit ten koste gaat van de congressen die in het World Forum worden gehouden.  
De seizoensplanning van het RO voor 2014-2015 omvat 50 concerten, exclusief generale repetities. 
Deze concerten maken onderdeel uit van de abonnementenserie van het orkest en zijn dus cruciaal 
voor de exploitatie. De generale repetities moeten steeds in het theater van uitvoering plaatsvinden.  
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De dirigent en het orkest moeten immers inspelen in de zaal waar de uitvoering plaatsvindt. Het World 
Forum is in het seizoen 2014-2015 voor maximaal 30 concerten beschikbaar, waarvan in 5 gevallen 
geen mogelijkheid bestaat van een generale repetitie in het theater wegens congresverplichtingen. In 
latere seizoenen zijn er meer mogelijkheden maar alle 50 concerten neerzetten is niet haalbaar zonder 
dat dit ten koste gaat van de congressen. 
Het World Forum heeft aan het DMC twaalf theaterdagen aangeboden. Het DMC programmeert nu 
170 voorstellingen per jaar, waarmee dus 158 voorstellingen niet geplaatst kunnen worden, of ten 
koste gaan van congressen. 
 
Theatertechniek en akoestiek 
Een delegatie bestaande uit de theatertechnische en artistieke staf van de instellingen heeft de 
bestaande theatertechniek en akoestiek in World Forum bezien. De theatertechniek voldoet niet aan 
het minimale programma van eisen van het NDT. De akoestiek voldoet ook niet aan de minimale eisen 
die moeten worden gesteld bij een langjarige bespeling door het RO.  
 
De voor het NDT benodigde theatertechniek is nader uitgewerkt door een theatertechnisch adviseur. 
Er zijn mogelijkheden om de door NDT vereiste uitbreidingen en aanpassingen gedeeltelijk te 
realiseren. Het realiseren van een orkestbak t.b.v. het NDT is geen reële optie. De overige 
aanpassingen vergen een forse investering. 
 
De voor het RO benodigde akoestiek is nader uitgewerkt door een akoestisch adviseur. De 
mogelijkheden voor een langjarig gebruik als concertzaal worden beperkt door het ontwerp van de 
zaal. Een aanpak zoals in de Tonhalle Düsseldorf, met elektro-akoestische techniek voor het genereren  
van de benodigde nagalm is mogelijk, maar vergen eveneens een forse investering.  
 
Financiën 
De kosten om het World Forum geschikt te maken qua theatertechniek en akoestiek bedragen circa € 
3,0 mln. 
GL Events bleek bereid voor de weekeinden en de nog vrije speelavonden (70 speelavonden) in het 
seizoen 2014-2015 hun ruimte beschikbaar te stellen tegen een cultureel tarief. De kosten hiervan 
bedragen € 0,7 mln per jaar. Bij uitgebreider gebruik door de culturele instellingen zullen de kosten 
meer dan evenredig toenemen omdat dit ten koste van (meerdaagse) congressen zal gaan die zwaar 
meetellen in het verdienmodel van GL Events. Dan zal een commerciële huurprijs berekend moeten 
worden waardoor het budget ruimschoots zal worden overschreden. De totale kosten (investering en 
huur) zijn in dat geval voor de hele periode indicatief  circa € 30 miljoen. Daarnaast zijn er 
omvangrijke negatieve externe effecten in de stad omdat er nauwelijks tot geen congressen in het 
World Forum kunnen plaatsvinden. De hotels bij het World Forum en in de rest van de stad zullen 
hierdoor getroffen worden. Dit geldt ook voor restaurants en andere horecagelegenheden. De derving 
aan spin-off bedraagt vele miljoenen per jaar aan omzet in horeca en detailhandel. Ter indicatie: per 
gemiste congresdag loopt de Haagse economie gemiddeld circa 250 duizend euro aan bestedingen 
(hotels, restaurants, detailhandel etc) mis.  
 
Samengevat 

• Het NDT wordt geen oplossing geboden voor de productie van dansvoorstellingen op de 
locatie World Forum, ook niet in de toekomstige seizoenen; 

• Het RO kan in het eerste seizoen niet haar volledige abonnementsconcerten verzorgen in het 
World Forum. Daarna is er meer mogelijk, maar niet het volledig gewenste programma; 

• DMC komt in World Forum nauwelijks aan bod, gelet op de huidige output van 170 
voorstellingen per seizoen; 

• Bij intensief gebruik van het WF door de culturele instellingen wordt het beschikbaar budget 
ruimschoots overschreden;  

• Om daadwerkelijk als alternatief te kunnen dienen wordt de congresfunctie zeer ernstig 
aangetast. Dat is kostbaar en de negatieve gevolgen voor de hotels, restaurants en detailhandel 
zijn zeer omvangrijk en dus ongewenst. 
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4.3 Focus verlegd: bouw tijdelijk theater 
 
Toen duidelijk werd dat geen van de bestaande locaties geschikt of betaalbaar is voor de tijdelijke 
huisvesting, heeft het college ook de mogelijkheid verkend een tijdelijk onderkomen voor RO, NDT 
en DMC te realiseren waarin een groot deel van de voorstellingen kunnen plaatsvinden. 
 
Hiertoe heeft het college na een voorselectie1 van vele locaties in de stad drie locaties nader 
bestudeerd en onderzocht, te weten: 

- het World Forum-terrein 
- het Norfolk-terrein in Scheveningen 
- het Koningin Julianaplein.  

 
World Forum-terrein 
Onderzocht is of voor NDT, RO en DMC een tijdelijk gebouw kan worden gerealiseerd direct bij of 
aan het World Forum-gebouw. Wanneer het zou lukken om de tijdelijke huisvesting heel dicht bij 
World Forum te bouwen, kan gebruik gemaakt worden van alle faciliteiten die er al bij Word Forum 
zijn (zoals parkeren, catering en openbaar vervoer) en kan het congresgebouw voordeel hebben van de 
extra bezoekers die naar deze locatie komen.  
Bovendien zou het theater na het tijdelijke gebruik in de portefeuille van het congrescentrum kunnen 
worden opgenomen. Het zou in deze optie overigens niet gaan om een zaal/beurshal met vlakke vloer, 
maar om een volwaardig tijdelijk theater, gezien de grote hoeveelheid voorstellingen die de 
instellingen gaan verzorgen.  
Uit het onderzoek blijkt dat gebouwd moet worden op bestaande constructies zoals de rondom World 
Forum gelegen parkeergarages. De aanwezige ondergrondse parkeergarages en de beperkte 
beschikbare ruimte nabij World Forum vragen om een extra investeringen ter hoogte van €3,5 miljoen 
bovenop de bouwkosten. Hiervoor is geen budget. Daarnaast is het op deze locatie niet mogelijk om 
via parkeeropbrengsten in de dekking van bouw- en exploitatiekosten te voorzien. 
Naast de hoge extra kosten die het verstevigen van de parkeergarage zal vergen, moet rekening 
gehouden worden met extra kosten wegens het stapelen van functies in combinatie met grote 
overspanningen. Deze kosten worden geraamd op €1 mln. 
Na het bouwen van het tijdelijke theater zal het plein tussen World Forum en Joegoslavië-tribunaal 
volledig zijn gevuld. Dit past niet bij de gewenste uitstraling van dit gebied.  
Voorts heeft dit scenario een groot nadeel qua planning. De bouwwerkzaamheden kunnen pas starten 
na de nuclear summit die in maart 2014 plaatsvindt in het World Forum. Hierdoor zal dit scenario tot 
forse vertraging leiden van het gehele project Spuiforum. 
De aanwezigheid van de omliggende internationale instellingen als Europol, OPCW en het  
Joegoslavië-tribunaal kan aanleiding geven voor extra complicaties. 
Tot slot is het onmogelijk om aan de behoefte aan repetitie-, oefen- en overige bedrijfsruimten 
specifiek voor het orkest en het dansgezelschap te voldoen in de directe omgeving van de locatie. 
Daarmee vormt nieuwbouw op het World Forum-terrein geen reële optie en is derhalve ook niet 
verder onderzocht. 
 
Vervolgens zijn de locaties Norfolk en KJ verder onderzocht. 
 
KJ-Plein 
Het Koningin Julianaplein is het plein gelegen voor het Centraal Station, ingeklemd tussen New 
Babylon, kantoorgebouw Stichthage en kantoorgebouw Bellevue. Het plein is onderdeel van de 
gebiedsontwikkeling Den Haag Nieuw Centraal. 
 

                                                      
1 Belangrijkste criteria: eigendom gemeente, geen verplichtingen naar derden, voldoende omvang 
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Koningin Julianplein, Den Haag centrum 
 
 
Norfolk, kop 3de haven 
De derde haven is gelegen aan het voormalige Norfolkterrein in Scheveningen haven. De beoogde 
locatie voor het tijdelijk theater is gelegen aan de kop van de haven (blok 3) en is onderdeel van de 
gebiedsontwikkeling Scheveningen haven. 
 

 
Norfolk, blok 3 
 
 
De weging van locaties hebben wij gedaan op de volgende aspecten: 
 
Aspect KJ-Plein Norfolk 
Verschil investering € 3,0 mln nadelig € 0 
Bereikbaarheid + - 
Parkeren + + 
Complexiteit Wro procedure 0/- 0/- 
MER/bestemmingsplan + 0 
Ruimtelijke inpassing -/0 + 
Bouwrijp maken + + 
Placemaking 0 + 
Parkeeropbrengsten € 0 € 1,6 mln voordelig 
Bedrijfshuisvesting op locatie - + 
 

1 
2 3 
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Het college heeft in overleg en met steun van de instellingen besloten tot realisatie van een tijdelijk 
theater met bijbehorende bedrijfshuisvesting op het Norfolk-terrein in Scheveningen. 
Dit is realiseerbaar binnen het voor de gemeente beschikbare budget van € 5,0 mln incidenteel. 
Het KJ-plein heeft een aantal voordelen (de belangrijkste is de centrale ligging) maar ook een aantal 
grote nadelen. Zo worden de bouwkosten hoger geraamd met € 1mln vanwege de complexiteit van de 
bouwkavel, ingeklemd tussen gebouwen en verkeersvoorzieningen. Ook kan er op deze locatie geen 
rekening gehouden worden met een restwaarde. Voor het KJ-Plein geldt bovendien dat het niet 
mogelijk is het ‘speelhuis’ en ‘woonhuis’ te integreren, hetgeen de bedrijfsvoering van de instellingen 
bemoeilijkt. Ook het genereren van (parkeer)inkomsten is hier niet mogelijk. 
 
 De vestiging van het tijdelijk theater op het Norfolkterrein kan een impuls voor het gebied betekenen 
die als motor voor de gebiedsontwikkeling kan fungeren en als zodanig een grotere bijdrage aan de 
stad kunnen leveren . Het Norfolkterrein biedt een unieke locatie voor de tijdelijke huisvesting door 
zijn ligging aan zee en aan de haven. Het gebied Scheveningen Haven biedt door het grote aanbod van 
restaurants en cafés in de ogen van het college ook mogelijkheden om bestaand publiek aan te spreken 
en nieuw publiek te bereiken. Tevens kan het gebouw op het Norfolk terrein langer worden 
geëxploiteerd en is daarmee een duurzamere oplossing en een betere investering.  
Met de reeds lopende MER- procedure en het bestemmingsplan wordt een juridisch kader gecreëerd, 
waardoor ruimte ontstaat voor het tijdelijk theater. Ten aanzien van de MER-/ 
bestemmingsplanbeoordeling geldt voor Norfolk dat de lopende bestemmingsplanprocedure het juiste 
juridisch kader creëert. 
Voor het KJ-Plein geldt dat het niet mogelijk is het ‘speelhuis’ en ‘woonhuis’ te integreren, hetgeen de 
bedrijfsvoering van de instellingen bemoeilijkt. Verder vormt de locatie, ingeklemd tussen gebouwen 
en verkeersvoorzieningen een complexiteit op zich. 
 
De belangrijkste succesfactor voor het slagen van de realisatie en het publieksbereik van het tijdelijke 
theater vormt de OV-bereikbaarheid. Het Norfolkterrein wordt vanaf 2015 ontsloten via een nieuw aan 
te leggen oeververbinding. Thans vindt hiertoe een Europese aanbesteding plaats hierdoor hebben 
fietsers en voetgangers vanaf de boulevard gemakkelijk toegang tot dit gebied. Tram- en bushalte 
liggen momenteel op 10 resp. 15 minuten loopafstand. Aanleg van de tram naar het Norfolkterrein is 
in voorbereiding, maar deze zal pas medio 2017 kunnen zijn verwezenlijkt. Het op korte termijn 
realiseren van een directe tramverbinding voor het tijdelijke theater is derhalve geen optie. Vervolgens 
is gekeken naar mogelijkheden van busvervoer. Het omleggen van buslijn 22 langs het theater heeft te 
veel nadelen. De (tangentiële) lijnvoering van deze buslijn is zodanig dat er indirecte en dus 
tijdrovende verbinding bestaat tussen de woonwijken en het theater.  Daarbij komt dat een 
routeverlegging langs het theater tot ca. 5 minuten omrijdtijd leidt. Hiermee worden de doorgaande 
reizigers, i.c. het overgrote deel van de reizigers in lijn 22, benadeeld. Een omrijdroute puur voor de 
avonduren zou dit probleem deels oplossen, echter het variëren in lijnvoering van een buslijn is lastig 
in de dienstregeling en bedrijfsprocessen  in te passen en moeilijk te communiceren naar de reiziger. 
Ook leidt een omrijdroute ertoe dat vaste haltes niet worden aangedaan. 
  
Er is vervolgens gekeken naar twee andere opties: 
1. Een pendeldienst tussen het theater en een bestaande openbaar vervoerhalte: bij de Statenlaan 
hebben lijn 22 en lijn 11 een aangrenzende halte. Het is mogelijk om tijdens het uur voor aanvang  en 
een uur na afloop van een voorstelling vanaf deze halte met een achtpersoonsbusje een pendel te 
verzorgen van en naar het theater. 
2. Een “dedicated” busvoorziening voor het theater: Gedacht wordt aan een buslijn tussen CS en het 
Norfolkterrein. De route zal voor een groot deel de route van tramlijn 10 kunnen volgen, waarbij delen 
van het centrum, de Archipelbuurt en het Statenkwartier worden aangedaan. Ook deze buslijn zal 
alleen rijden direct aansluitend op de voorstellingen in het theater. 
  
Het college is van mening dat voor een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer van het 
Norfolkterrein beide opties gerealiseerd moeten worden. Deze vervoersopties worden thans nader 
uitgewerkt. 
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Financiën 
Realisatie van een tijdelijke huisvesting van de instellingen (zowel theater als oefenruimten en 
kantoren) op het Norfolkterrein is mogelijk binnen het netto-budget van € 5 mln dat de gemeente 
hiervoor eenmalig ter beschikking heeft. Daarnaast bestaat de dekking van de totaalkosten van de 
tijdelijke huisvesting ad €14 mln uit bijdragen van de instellingen (de reguliere huisvestingsbudgetten, 
over vier jaar een bedrag van ruim €4 mln) en uit opbrengsten uit commerciële (horeca-) exploitatie, 
gevelreclame en parkeeropbrengsten (totaal circa € 3 mln).  
De gebiedsontwikkeling Scheveningen haven, waarvoor de gemeente een contract met ASR heeft 
afgesloten, gaat door in een andere fasering. De grondexploitatie wordt hierop aangepast. Het gebouw 
heeft een restwaarde van € 2 mln die bij doorexploitatie op het Norfolk terrein ten laste van de 
grondexploitatie Scheveningen haven zal worden gebracht.  
Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar het projectplan voor de tijdelijke huisvesting 
(waarvan de financiële bijlagen C en D vertrouwelijk zijn). 
 
De realisatie is mogelijk door: 

- inzet op een zeer sobere tijdelijke nieuwbouw van het theater, dat desalniettemin 1.000  
bezoekers op een gastvrije manier kan ontvangen en voldoet aan alle noodzakelijke eisen. 

- hergebruik in plaats van sloop van Loods 3 (1.000 m2) als kantoor en oefenruimte 
- grote delen van de  inrichting bestaat uit onderdelen die zich nu in de Dr. Anton Philipszaal en 

het Lucent Danstheater bevinden. Alle bruikbare theaterinstallaties, stoffering, meubilair, licht 
en geluidsinstallaties verhuizen mee naar het tijdelijke gebouw. 

 
DMC, NDT en RO steunen het besluit van het college en werken mee aan de realisatie van een sober 
gebouw, waarin lage kosten en hergebruik van materialen het uitgangspunt zijn.  
De instellingen zijn voornemens de komende jaren tot een goede en intensieve samenwerking en 
programmering van de gecombineerde zaal te komen. Bovendien willen zij alles op alles zetten om het 
huidige en nieuwe publiek in Den Haag en wijde omgeving aan zich te (blijven) binden, zodat ook een 
vliegende doorstart van Spuiforum mogelijk is. 
De werktitel van het nieuwe theater op Scheveningen luidt: Zuiderstrand-theater. 
 
PARAGRAAF 5 – FINANCIEEL RESUMÉ 
 
In het raadsvoorstel 89/2012 als kader vastgesteld dat de realisatie van Spuiforum € 181,1 mln zal 
kosten. 
 
     Rv nov. 2012  Heden 
Stichtingskosten    € 170,2 mln  ongewijzigd 
- deel theaters:     € 104,2 mln 
- deel conservatorium:    €   66,0 mln 
- commercieel/parkeren   geen onderdeel van onrendabele investering gemeente 
 
Incidentele kosten   € 10,9 mln   
- bijdrage aan grondexploitatie  € 1,7 mln  € 4,2 mln (€ 2,5 mln N) 
- inrichting theaters   € 4,2 mln  ongewijzigd 
- Zuiderstrand-theater   € 5,0 mln  ongewijzigd 
 
Dekking    € 181,1 mln 
 
Toelichting: 
De stichtingskosten zullen binnen het afgegeven kader van de € 170,2 mln vallen. Tegenover een 
lagere verwachte BTW-component in de vastgoedrealisatie en – exploitatie staat een beperkte extra 
investering in een vergroting van de zaalcapaciteit en repetitiezaal ten behoeve van een betere 
exploitatie. 
Het nadeel in de grondexploitatie van € 2,5 mln zal wordt gecompenseerd door het verlagen van de 
post onvoorzien in het stichtingskostenbudget, die zich naar het oordeel van het college nog altijd op 
een verantwoord niveau bevindt.  
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Het college vindt de aanpassing ook verantwoord vanwege het beschikbaar zijn van een risicoreserve 
van € 5,4 mln. De reserve betreft een in het eerdere rv 89/2012 wel beschreven, maar nog niet 
verwerkte externe bijdrage van het KC. Direct nadat de gemeente het huidige pand van het KC 
aankoopt voor € 5,4 mln (aankoopbedrag wordt verwerkt in toekomstige grondexploitatie Juliana van 
Stolberglaan), retourneert het KC dit bedrag aan de gemeente als bijdrage aan de investering. 
Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de reserve Grondbedrijf. Vanuit deze reserve kan tot 
een maximum van € 5,4 mln risico’s met betrekking tot bouwkosten, tijdelijke huisvesting en 
grondexploitatie Spuiforum worden afgedekt die mogelijk buiten de reeds daarvoor voorziene 
middelen vallen. 
 
In een vertrouwelijke bijlage voor raadsleden worden de financiële aspecten van Spuiforum en 
omliggende ontwikkelingen nader toegelicht. 
 
5.2 Risico’s 
 
In het project Spuiforum worden risico’s actief gemanaged. Het risicoprofiel voor het binnenstedelijke 
en complexe project Spuiforum wordt bepaald door de fysieke opgave  (technische risico’s), de 
organisatorische opgave (managementrisico’s) en externe afhankelijkheden (verwerving, 
beroepszaken, wetswijzigingen) en uit zich in alle gevallen in vertraging en financiële effecten. 
De projectorganisatie beheert een risicoregister waarop een groot aantal voorstelbare risico’s staan 
vermeld, de kans van optreden, de beheersmaatregelen en het uiteindelijk mogelijke financiële effect. 
 
In de vertrouwelijke bijlage worden de belangrijkste risico’s met de bijbehorende beheersmaatregelen 
behandeld. 
 
Vanaf dit raadsbesluit zal twee maal per jaar (bij de jaarrekening en het IpSO) een GRIP-rapportage 
voor het integrale project worden uitgebracht, waarin over het verloop van de planning, financiën en 
risico’s van het project wordt gerapporteerd, waaronder begrepen de ontwikkeling van 
bezoekersaantallen in het Zuiderstrand-theater en ontwikkelingen en risico’s in het bedrijfsplan 
DMC. De eerste Grip-rapportage ontvangt u in september bij de programmabegroting 2014-2018 en 
het IpSO. 
 
PARAGRAAF 6 – COMMUNICATIE EN DRAAGVLAK 
 
Bij de raadsbehandeling in november 2012 is aangedrongen op het creëren van draagvlak.  Van de 
zijde van het college is duidelijk aangegeven dat draagvlak ook zeer belangrijk is om het Spuiforum 
straks tot een icoon van de stad te maken. Tevens is gesteld dat draagvlak bij dit soort projecten per 
definitie laag is ten tijde van besluitvorming.  
Dit speelde in Den Haag ook onder meer bij de start van de tramtunnel, de besluitvorming rond het 
huidige stadhuis, en de ontwikkeling van de boulevard en recent ook in België bij de bouw van het 
museum aan de stroom (MAS te Antwerpen), ook ontworpen door Neutelings Riedijk Architecten.  
Het creëren van draagvlak ziet het college dan ook als een proces waaraan continue en stap voor stap 
moet worden gewerkt. Bij dit soort projecten ontstaat draagvlak pas als men het kan ruiken, voelen en 
proeven: er een goed beeld van kan vormen. Dan ontstaan ook de grootste kansen om enthousiaste 
Hagenaars en andere bezoekers/volgers de gelegenheid te bieden zich mede eigenaar te voelen en 
betonen. Een aardig voorbeeld is weer het MAS, waaraan op de gevel duizenden ‘handjes’(het wapen 
van Antwerpen) zijn gemonteerd en die voor € 1.000 geadopteerd kunnen worden. 
 
In de aanloop tot de publicatiedatum van de stukken is de communicatie met de stad gestart, onder 
meer middels stadsgesprekken waarin in gesprek met aanwezigen de kansen en mogelijkheden van het 
nieuwe gebouw zijn bediscussieerd, maar ook met rondleidingen in de huidige panden om 
belangstellenden inzicht te geven van de deplorabele staat van de Anton Philipszaal en het Lucent 
danstheater. Op de site van de gemeente Den Haag is een speciale pagina ingericht over het Spuiforum 
(www.denhaag.nl/spuiforum). Op deze pagina is alle informatie over het Spuiforum en aanverwante 
zaken te vinden. Middels social media als twitter en facebook kunnen belangstellenden inzicht krijgen 
in het ontwikkelproces van het nieuwe theater en worden interessante nieuwtjes verspreid. Ook de 
meer traditionele middelen zijn ingezet.  
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Zo zijn er flyers ontwikkeld met uitgebreide informatie over het Spuiforum. De maquette is tezamen 
met informatiemateriaal geplaatst in de Openbare bibliotheek en ook in de theaters zijn folders en 
banners geplaatst. Alle middelen en communicatieve inzet vindt plaats in zeer nauwe samenwerking 
met de betrokken partijen als het Koninklijk Conservatorium, het Residentie Orkest, het Nederlands 
Dans Theater en Stichting Dans- en Muziekcentrum. Ook zij onderschrijven in hun eigen uitingen als 
nieuwsbrieven, direct mail en perscontacten het belang van dit nieuwe cultureel hart van de stad. 
Na een intensief traject met de stad is in 2011 de keuze voor het huidige ontwerp van Neutelings 
Riedijk gemaakt. Nu het ontwerp bijna klaar is ontstaan weer mogelijkheden om de inwoners van de 
stad actief te betrekken. In de komende maanden onderzoekt het college op welke aspecten participatie 
zinvol en nuttig is. Daarbij is het uitgangspunt dat zowel het gebouw, de gemeente en de deelnemers 
aan de participatie een meerwaarde ervaren. Voor nu schat het college in het dat het meerwaarde kan 
hebben om inwoners mee laten werken aan de definitieve naam van het nieuwe onderkomen en  de 
inrichting van het gebied  (waarbij de gebiedsvisie het vertrekpunt vormt).  Daarnaast kan in 
samenspraak met de stad en culturele instellingen worden nagedacht over de programmering. Het 
DMC zal daar ideeën voor ontwikkelen.  
Eind mei 2013 zijn over de ontwikkelingen Schedeldoekshaven/Ammunitiehaven informatieavonden 
georganiseerd voor bewonersvertegenwoordigingen van de aangrenzende wijken Rivierenbuurt en het 
Oude Centrum en voor burgers die rechtstreeks worden geraakt door de voorstellen zoals de bewoners 
van de bebouwing aan de Ammunitiehaven die rechtstreeks uitkijken op het plangebied. 
 
Nu de ontwerpen realistischer worden, de plannen concreter en de samenwerking tussen en met de 
instellingen steeds meer dimensie krijgt, is het ook mogelijk om de inwoners  van de stad meer te 
betrekken en een bredere exposure te creëren door actiever te informeren. Uitgangspunt is dat een 
goede informatievoorziening bijdraagt aan een beter onderbouwde meningsvorming. 
 
Vanaf half juni wordt de stad intensiever geïnformeerd over de plannen van het college en zal sprake 
zijn van een continue en meer campagnebrede informatiestroom richting het brede publiek. Een 
informatiestroom  die pas stopt als het nieuwe cultureel hart van de stad wordt geopend. 
 
PARAGRAAF 7 – UITWERKING VARIANT DOOIEVAAR+ 
De werkgroep Dooievaar+ heeft een alternatief voorgesteld voor het plan Spuiforum. 
Belangrijkste uitgangspunten van dit alternatief zijn de renovatie van de huidige concertzaal 
(dr. Anton Philipszaal) en danszaal (Lucent Danstheater) en het onderbrengen van het 
Koninklijk Conservatorium in de zuidelijke JuBi-toren. De werkgroep heeft het alternatief  
gepresenteerd in de vergadering van de commissie Ruimte op 4 juli jl.  
 
Het college herkent  in het alternatief van Dooievaar+ hetzelfde gevoel van urgentie  van de 
noodzakelijke verbetering van de huidige theaters en het gebied. Net als het college is de 
werkgroep Dooievaar+ overtuigd dat er op korte termijn iets moet gebeuren. Dooievaar+ deelt 
daarnaast ook de visie op het concentreren van vier culturele instellingen in het stadscentrum. 
De werkgroep Dooievaar+ gaat in haar verkenning ook uit van de verhuizing van het Koninklijk 
Conservatorium van hun huidige locatie in het Beatrixkwartier naar de binnenstad.  Het college 
en de werkgroep Dooievaar+ vinden elkaar ten slotte in het besef dat de staat van de huidige 
gebouwen een zeer forse investering noodzakelijk maakt. 
 
De werkgroep heeft voorgesteld het alternatief te laten uitwerken door de architect van het 
Spuiforum (Neutelings Riedijk Architecten) en daarna te vergelijken met het nieuwbouwplan. 
Tijdens de commissiebehandeling van dit raadsvoorstel is door diverse oppositiepartijen dit 
voorstel ondersteund. Het college heeft hierop aangegeven er vooralsnog van overtuigd te zijn 
dat de variant van Dooievaar+ geen nieuwe inzichten biedt die aanleiding geven het raadsbesluit 
tot realisatie van Spuiforum te heroverwegen. In 2011 is al door het college een renovatievariant 
uitgewerkt en door de raad afgewezen. De raad is hierover per brief (RIS 260665) geïnformeerd. 
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Het college onderkent dat het alternatief van de werkgroep Dooievaar+ slechts een globale 
ruimtelijke verkenning is, waardoor vergelijking met het plan Spuiforum lastig is. Vanwege de 
maatschappelijke discussie in de stad en het belang dat een groot aantal partijen in de 
gemeenteraad hecht een nadere studie van de variant Dooievaar+, is het college bereid de 
variant Dooievaar+ uit te laten werken om zo tot een betere vergelijking met het plan Spuiforum 
te komen. Conform de wens van de werkgroep Dooievaar+ heeft het college daarom Neutelings 
Riedijk Architecten gevraagd de variant Dooievaar+ verder uit te werken om tot een betere 
vergelijking te komen met het Spuiforum. 
 
Neutelings Riedijk Architecten heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn. Zij vinden het belangrijk 
de studie in goede samenspraak met (een afvaardiging van) de werkgroep Dooievaar te kunnen 
doen, waarbij zoveel mogelijk kennis en ervaring kan worden uitgewisseld en beter begrip kan 
worden verkregen voor elkaars ideeën. Om een zakelijke en transparante vergelijking mogelijk 
te maken, zal het alternatief van de werkgroep worden uitgewerkt aan de hand van dezelfde 
functionele en technische eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden die ook voor het 
nieuwbouwplan gelden. Ook de technische eisen die gesteld worden aan tijdelijke huisvesting 
zijn gelijk aan het plan Spuiforum. Tevens zullen dezelfde financiële kengetallen en parameters 
worden gehanteerd. Hierdoor is het mogelijk in korte tijd tot de uitwerking te komen. 
 
Het alternatief zal door Neutelings Riedijk Architecten en een ontwerpteam van adviseurs en 
deskundigen worden uitgewerkt tot schetsontwerpniveau met analyses op het niveau van: 
constructies, installatietechniek, theatertechniek, akoestiek, duurzaamheid, brandveiligheid, 
bouwfysica, logistiek. Dit wordt uitgewerkt in een rapportage bestaande uit schetsen en 
tekeningen, onderbouwd door een kostenraming. Op basis van deze rapportage is een 
betrouwbare vergelijking tussen het Spuiforum en het alternatief mogelijk. De belangrijkste 
kostenposten zijn voldoende in beeld gebracht. Hiermee wordt de uitwerking van het alternatief 
op ongeveer hetzelfde detailniveau uitgewerkt als het ontwerp op basis waarvan de raad eind 
november tot realisatie Spuiforum heeft besloten. 
 
De vergelijking tussen het Spuiforum en het alternatief kan plaatsvinden op basis van de 
volgende criteria:  

• realisatiekosten  
• functionaliteit gebouw 
• risico’s 
• mogelijkheden (commerciële) exploitatie 
• waardering culturele instellingen  
• stedenbouwkundige kwaliteit 
• duurzaamheid 
• economische spin-off 
• maatschappelijke baten 

 
Daarnaast zal een aantal procesvoorwaarden moeten worden gehanteerd om te waarborgen dat 
tijdig, volledig en correct aan de raad kan worden gerapporteerd. Het college zal hierover in 
overleg treden met Neutelings Riedijk Architecten en (een afvaardiging van) de werkgroep 
Dooievaar+ en hen een aanbod doen hoe dit proces vorm te geven. 
 
Neutelings Riedijk Architecten heeft aangegeven in september 2013 hun bevindingen te kunnen 
presenteren.  

 
Op basis van deze vergelijking kan een goed onderbouwde vergelijking tussen Spuiforum en de 
variant Dooievaar+ plaatsvinden. Indien uit de studie blijkt dat het alternatief van Dooievaar+, 
op basis van bovenstaande criteria leidt tot een significant beter en goedkoper voorstel is dat de 
basis voor de realisatie van de gezamenlijke huisvesting van de vier organisaties. 
 
De raad kan door deze aanpak nu overgaan tot het beschikbaar stellen van het 
investeringskrediet.  
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Daarmee besluit de raad definitief en onomkeerbaar tot het realiseren van een nieuw 
onderkomen van het Residentie Orkest, Nederlands Danstheater, het Koninklijk 
Conservatorium en de Stichting Dans- en Muziekcentrum. Dit is van belang om de gewenste 
voortgang van het project te kunnen continueren en te voorkomen dat kostenverhogende 
vertraging ontstaat. Dit ook in relatie tot andere projecten in de directe omgeving. Uitgangspunt 
hierbij is het realiseren van Spuiforum, tenzij uit de uitgewerkte studie naar het alternatief van 
Dooievaar+ blijkt dat deze tot een significant beter en goedkoper voorstel leidt.   
 
PARAGRAAF 78 – PLANNING VERVOLG 
 
Na vaststelling van dit raadsbesluit zal allereerst hard worden gewerkt om in september 
duidelijkheid te hebben over de nadere voorwaarden die in dit raadsbesluit zijn opgenomen.  
Kort na het zomerreces zal het college de raad informeren over de second opinion en het 
resultaat van de studie naar het alternatief van Dooievaar+. Ook zal het college het 
bestemmingsplan Spuikwartier ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. Hierover 
kan vervolgens besluitvorming plaatsvinden in de gemeenteraad. 
 
Tevens worden enkele voorbereidingen ten aanzien van het project Spuiforum voortgezet om te 
zorgen dat geen (kostenverhogende) vertraging ontstaat. Hierbij wordt erop toegezien dat geen 
onomkeerbare stappen worden gezet, zodat heroverweging op basis van het uitgewerkte 
alternatief van Dooievaar+ mogelijk blijft. 
 
Vervolgens Na dit raadsbesluit zal op alle fronten hard worden gewerkt aan de realisatie van 
Spuiforum. Het college streeft (kennend alle risico’s) naar het volledig in bedrijf zijn van Spuiforum 
met ingang van seizoen 2018-2019. 
 
Bouw Spuiforum 
- februari 2014 afronding DO 
- vervolg afhankelijk van aanbestedingsstrategie 
- medio 2015 start ruwbouw (bouwput, constructie, gevel) 
- begin 2017 start afbouw (installaties, theatertechniek, stoffering/bekleding) 
 
Zuiderstrand-theater 
- november 2013 onherroepelijke bouwvergunning  
- november 2013 gunning diverse percelen ruwbouw, installaties, afbouw 
- november/december 2013 start bouw speelhuis en woonhuis 
- zomer 2014 demontage en verhuizing bruikbare onderdelen huidige theater 
- september 2014 in gebruikname tijdelijk theater en werkruimte 
 
Overige 
- december 2013 start fondsenwervingscampagne 
 
BESLUITVORMING 
 
Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: 
 
De raad van de gemeente Den Haag, 
 
Gezien het voorstel van het college van 17 juli 2013, 
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Besluit: 
 

I. Het college een onrendabel investeringskrediet te verstrekken voor de realisatie van de 
gezamenlijke huisvesting van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater, het 
Koninklijk Conservatorium en stichting Dans- en Muziekcentrum Spuiforum ter hoogte 
van maximaal € 181,1 mln, bestaande uit een bedrag van € 119,6 waarvan de kapitaallasten 
ad € 9,4 mln structureel in de meerjarenbegroting 2013-2016 zijn opgenomen en een bedrag 
van € 61,5 mln waarvoor in dezelfde meerjarenbegroting incidentele dekking is opgenomen. 

 
II. Dat dit raadsbesluit is vastgesteld onder de volgende twee randvoorwaarden: 

 
1. dat het bestemmingsplan Spuikwartier begin oktober door de raad wordt 

vastgesteld; 
2. dat uit de door de raad gevraagde second opinion blijkt dat de bouwkosten 

van Spuiforum, ook na eventuele optimalisaties, niet zullen worden 
overschreden. 

 
III. Een nadere studie naar uitsluitend het alternatief van de werkgroep Dooievaar+   uit te 

laten werken door Neutelings Riedijk Architecten en de raad hierover in september 
2013 te informeren. Indien uit de studie blijkt dat het alternatief van Dooievaar+, op 
basis van in dit raadsvoorstel genoemde criteria leidt tot een significant beter en 
goedkoper voorstel is dat de basis voor de realisatie van de gezamenlijke huisvesting 
van de vier organisaties. 

 
IV. Dat bij de realisatie van het Spuiforum, binnen de kaders van het vigerende 

aanbestedingsrecht en op grond van het reeds door de gemeente Den Haag gevoerde 
economische beleid voor de stimulering van het MKB en de toepassing van Contract 
Compliance bij gemeentelijke contracten (‘Social Return’), maximaal wordt ingezet op de 
inschakeling van lokale ondernemingen en het creëren van stageplaatsen evenals het creëren 
van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, onder de voorwaarde 
dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit, planning en kosten. 
 

V. In te stemmen met het Ruimtelijk raamwerk Wijnhavenkwartier e.o. als beleidskader voor 
verdere planontwikkeling en beoordeling van initiatieven. 
 

VI. In te stemmen met het realiseren van de Haagse Loper conform het Schetsontwerp Haagse 
Loper (RIS 260026) 
 

VII. In te stemmen met doorontwikkeling van Schedeldoekshaven/Ammunitiehaven conform de 
kaders geschetst in de gelijknamige Nota van Uitgangspunten (RIS 260025)  
 

VIII. Kennis te nemen van het bedrijfsplan DMC en als gemeentelijk budgettair kader vast te 
stellen een in 10 jaar vanaf opening van Spuiforum aan te houden lineair aflopende extra 
gemeentelijke exploitatiebijdrage van € 0,9 mln in het eerste jaar naar € 0 vanaf het 11e 
exploitatiejaar. Eventueel voordelige verschillen (ceteris paribus) mogen door DMC worden 
besteed aan het vormen van risicobuffers, het verhelpen van kinderziektes en investeringen 
ten behoeve van de exploitatie. 
 

IX. In te stemmen met de tijdelijke ontwikkeling van een theater en huisvesting van de 
instellingen RO, NDT en DMC op het Norfolkterrein (werktitel: Zuiderstrand-theater) en 
hiertoe een onrendabel investeringskrediet van € 14 mln te vormen met dien verstande dat 
tot de nadere studie van de variant Dooievaar + gereed is, geen onomkeerbare stappen 
ten aanzien van de realisatie worden gezet. 
 

X. Gezien de beperkte levensduur van  de Tijdelijke huisvesting in afwijking van de 
verordening financieel beheer en beleid een afschrijvingstermijn van vier jaar hanteren met 
een restwaarde van € 2 mln. 
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XI. Gezien het tijdelijke karakter van de Tijdelijke huisvesting conform artikel 14 lid 2 onder b 

van de verordening financieel beheer en beleid de investering voorzien van incidentele 
dekking. Dit komt voort uit de reeds vastgestelde bijdrage van € 5 mln. en baten uit 
exploitatie, zijnde onderdeel van het onder I genoemde financiële kader; 
 

XII. Voor de financiële afhandeling van de afschrijvingslasten van deze investering gebruik 
maken van de bestaande Reserve Activafinanciering. 
 

XIII. De € 5,4 mln opbrengsten KC (na oplevering huidige gebouw) te doteren aan de Reserve 
Grondbedrijf. Vanuit deze reserve kan tot een maximum van € 5,4 mln risico’s met 
betrekking tot bouwkosten, tijdelijke huisvesting en grondexploitatie Spuiforum worden 
afgedekt die mogelijk buiten de reeds daarvoor voorziene middelen vallen. 

 
XIV. Indien op basis van de nadere studie naar het alternatieve renovatieplan Dooievaar 

wordt besloten dat dit de basis wordt voor de realisatie van de gezamenlijke huisvesting 
van de vier instellingen, worden de kaders zoals vastgesteld in beslispunten V t/m XII 
van dit raadsbesluit herzien en opnieuw vastgesteld. 

 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 juli 2013. 
 
 
De griffier.      De voorzitter. 
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Bijlagen: 
 
Openbaar: 

- Spuiforum Den Haag Voorlopig Ontwerp, Neutelings Riedijk Architecten, 31 mei 2013  
- Ruimtelijk Raamwerk Wijnhavenkwartier e.o., DSO, 5 juni 2013 
- Programma van Eisen Spuiforum, projectorganisatie Spuiforum, 31 mei 2013 
- Spuiforum Den Haag, aanbestedingsstrategie, projectorganisatie Spuiforum, 30 mei 2013 
- Spuiforum Duurzaamheid, DGMR, 30 mei 2013  
- Voorwaarden voor optimale commerciële exploitatie, Marktconsultatie, Berenschot, 2 april 

2013 
- Evenementenonderzoek 2012, NIDAP, oktober 2012 
- Projectplan Tijdelijk Onderkomen Nederlands Danstheater en Residentie Orkest, DSO, 11 juni 

2013 met bijlage A (getekend programma van eisen) en B (projectplanning) 
 
 
Vertrouwelijk 

- Bouwkostenraming Spuiforum, IGG Bointon De Groot, 7 juni 2013 
- Overkoepelende financiële notitie financiën project Spuiforum en directe omgeving, DSO, 6 

juni 2013  
- Bedrijfsplan Spuiforum 2018 e.v. , DMC, juni 2013 
- Spuiforum Den Haag, exercitie commerciële verhuur, Skonk, mei 2013 
- Horeca-advies Spui, HTC Concepts, 1 maart 2013 
- Samenwerkingsovereenkomst Spuiforum tussen gemeente en instellingen, 11 juni 2013 
- Locatieanalyse World Forum ten behoeve van tijdelijke huisvesting NDT, RO en DMC, DSO, 

11 juni 2013 
- Projectplan Tijdelijk Onderkomen Nederlands Danstheater en Residentie Orkest, bijlagen C 

(investeringskostenraming, dekkingsplan en budget) en D (TONER – 
Investeringskostenbudgetten), DSO, 11 juni 2013 

- Risicoparagraaf Spuiforum c.a., projectorganisatie Spuiforum, juni 2013 
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