
BEANTWOORDING VRAGEN RAADSMEDEDELING VERGELIJKING Spuiforum en Renovatievariant - 9 oktober 2013

partij onderwerp vraag ambtantwoord openb?

CDA1 second opinion TG Is in de second opinion van TG nagegaan of voor het programma van 

eisen alle noodzakelijke theatertechnische installaties en ruimtes 

(bijvoorbeeld toneeltoren) aanwezig zijn?

BenNee, dit is niet door TG nagegaan. Dit de verantwoordelijkheid van het ontwerpteam in 

samenspraak met de gebruikers. Alle benodigde installaties en de hiervoor benodigde 

ruimten, zijn door zowel de installatieadviseur en door de theatertechnische adviseur 

berekend en opgegeven aan de architect.

j

CDA2 second opinion TG Het advies van TG geeft aan dat de constructie een langere 

brandwerende tijd moet krijgen (van 60 naar 120 minuten). Zijn er al 

besprekingen geweest met de brandweer, en wat zijn daaruit de 

belangrijkste bevindingen?

CarstenHet brandveiligheidsconcept is uitgewerkt op VO-niveau door brandveiligheidsadviseur 

DGMR in samenspraak met constructie-adviseur Aronsohn (zie technische rapportage). Het 

ontwerpteam heeft geanticipeerd op verschillende mogelijke uitvoeringen voor 

brandwerendheid van de constructie in de volgende fase, door een alternatief aan te geven 

waarbij het exoskelet als prefab-betonelementen met een stalen kern wordt uitgevoerd. De 

brandwerendheid wordt dan voorzien door het beton in plaats van brandwerende verf op 

het staalskelet. Hierdoor kan de brandwerendheid gehaald worden binnen dezelfde 

bouwkosten. De onderhoudskosten op lange termijn worden daardoor ook beperkt. De 

contacten met de brandweer zijn oriënterend geweest. Vanaf het begin van de DO-fase zal 

intensief overleg met de Brandweer en andere toetsende instanties gevoerd worden, mede 

ter beheersing van het risico van niet tijdige vergunningverlening door het bevoegd gezag.  

j

CDA3 kosten renovariant Het NDT geeft in reactie aan weinig behoefte te hebben aan 

nieuwbouw/renovatie, welke kosten worden wel gemaakt in de 

renovatievariant t.b.v. het danstheater?

CarstenVoor een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden zie technisch rapport. In de 

renovatievariant wordt het Danstheater en de werkruimten van het NDT aangepast aan de 

huidige eisen van geluid, klimaat, onderhoud, energiezuinigheid, regelgeving, enz. ten 

behoeve van de bespeling door het NDT en door de gastprogrammering van het DMC. De 

belangrijkste ingrepen zijn: verbetering geluidsisolatie zaal door toevoeging van 

binnenbekleding gevels en extra dak; vernieuwing theatertechniek en constructie 

rollenzolder op basis van veiligheid en functionaliteit; verbetering van zichtlijnen en 

toegankelijkheid zaal; extra toiletten en foyerruimtes, extra ruimte voor kleedkamers en 

backstage gastbespeling, vernieuwing van de klimaatinstallatie, enz.  Daarnaast wordt het 

werkhuis voor het NDT vernieuwd op basis van het PvE zoals gevraagd door het NDT. Dit 

betreft vier nieuw te bouwen studio's van 15x18 m (nu is er slechts één van die maat in het 

bestaande gebouw) een extra educatiestudio, verschillende extra ruimten voor kantoren, 

kleedkamers en opslag, een extra goederenlift, enz

j



CDA5 BBN In het rapport van BBN (in opdracht HSP) wordt aangegeven dat met 

verschillende zaken geen rekening is gehouden waardoor metrages 

stijgen. Hoe verklaart het college dit verschil van inzicht?

IGGVerschil FNO VO vs. PvE

Het totaal Functioneel Netto oppervlak is binnen de normale foutmarge voor een VO‐fase 

en vrijwel gelijk aan het totaal gevraagde FNO. Een groot aantal van de gemelde 

ontbrekende ruimten zijn nieuw gecreëerde ruimten binnen het Programma van Eisen van  

4 juli, die nog niet bekend waren bij het finaliseren van het VO op 11 juni. De ruimten die 

nog ontbreken kunnen gemakkelijk opgelost worden door onderlinge verschuivingen 

binnen  het totaal aantal m2. Overigens zijn er ook ruimten die te groot zijn ingetekend. 

Opvallend is dat BBN dit niet als een correctie op de te kleine ruimtes aanbrengt.

Grootte Danstheater

In het PvE wordt voor het auditoriumdeel  van het danstheater 457 + 192 = 649 m2 netto  

m2 gevraagd voor  1150 stoelen. In het VO-plan  zijn er 540 + 164 = 704 m2 gerealiseerd.  

Dit is een  netto  getal  (alleen  het  stoelenblok gemeten)  Indien  de  zaal inwendig  

gemeten wordt (met  alle  gangpaden  maar  zonder  sluizen,  regiecabine,  enz.)  is  de  zaal  

circa  795 + 155 = 950  m2  Dit  stemt  overeen  met  de  opgave  van  BBN: 0,8  m2/stoel  x  

1150  =  920  m2.  Bovendien  wordt  in  het  rapport  van  Theatertechnisch  adviseur  

Ducks  Sceno  de  danszaal  volledig  uitgewerkt  met  detailtekeningen  van  alle  maten,  

stoelaantallen,  zichtlijnen  enz.  Er  is  dus   geen probleem,  maar  een  verkeerde  

interpretatie  van  de  VO-stukken.

j

SP1 kosten renova Wat bedragen de bouwkosten zonderde sloopkosten van de Jubi-toren? IGGDe herontwikkeling van de JUBI-toren betreft een verbouw van de toren waarbij het 

noodzakelijk is om een deel van de vloeren en de gevel te slopen. Deze 'sloop'kosten zijn 

derhalve een integraal onderdeel van de herontwikkeling en kunnen niet los van elkaar 

gezien worden. De sloopkosten zijn terug te vinden in de vertrouwelijke SO-raming JUBI-

toren onder hoofdstuk 2.G overige bouwkundige voorzieningen.

j

SP2 vergelijking Wat wordt precies bedoeld met de zin op pagina 6 “ In de kosten zijn 

tevens inbegrepen de kosten voor de tijdelijke huisvesting, alsmede het 

nadien verbouwen ten behoeve van ingebruikname door het KC na 

afloop van de tijdelijke theaterseizoenen”?

CarstenIn de fasering en bouwkosten van de renovatievariant zijn ook inbegrepen de nieuwbouw 

van een tijdelijk theater incl theatertoren in het laagbouwdeel van de JuBi-kavel. Dat 

tijdelijke theater zal na het terug verhuizen van DMC, NDT en RO worden opgesplitst in een 

ensemblezaal en een orkestrepetitiezaal en de bovenste helft van de toneeltoren zal 

worden voorzien van een vloer, zodat die ruimte een studio wordt. Ook deze 

verbouwkosten zijn in de bouwkostenraming opgenomen.

j

SP3 ontwerp renova Kan worden verklaard wat wordt bedoeld met “tussen het Jubi‐deel en 

het theater dient over de ondergrondse toegang van de parkeergarages 

heen een bruggenbouw te worden gebouwd, dat de verbinding vormt 

tussen beide bouwdelen”. Is deze ‘bruggenbouw’ een pure verbinding, of 

dient dit nog een ander doel?

NRAHet bruggebouw (bouwdeel C) wordt over de parkeerinritten gebouwd en verbindt het 

DAPZ met het JUBI. Het is een gebouw met vier verdiepingen. Het bevat op de begane 

grond de backstage functies voor DAPZ en LDT, en daarboven kleedkamers voor 

gastgezelschappen op de eerste verdieping en repetitieruimten en kleedkamers voor het 

RO op de tweede en derde verdieping. Zie verder de tekeningen.

j

SP4 ontwerp renova In welk rapport kan de uitleg gevonden worden over het feit dat 

’hergebruik van installaties, op enkele uitzonderingen na, niet mogelijk 

(is) en de capaciteit van de nieuwe installaties dient ten opzichte van 

Spuiforum hoger te zijn vanwege het grotere gebouw’. Over welke 

installaties hebben we het dan precies? Zijn de –hergebruikte‐ zalen 

groter van oppervlakte dan die van het Spuiforum?

CarstenZie hoofdstuk 2 van het technische advies van installatieadviseur Techniplan. De capaciteit 

van de installaties heeft niet alleen met de zaalgrootte te maken maar met de grootte van 

het gehele complex.

j



SP5 kosten Wat zijn de op pagina 6 genoemde bijkomende kosten van de 

renovatievariant?

CarstenIn het vergelijkende staatje in paragraaf 1.1 van de raadsmededeling is onderscheid 

gemaakt in bouwkosten en bijkomende kosten. Zie in de vertrouwelijke bijlage Vergelijking 

stichtingskosten ook de verschillende kostenposten. De bouwkosten in het staatje 

corresponderen met post 2 in het vergelijkende overzicht en de bijkomende kosten 

corresponderen met posten 1, 3, 4, 5 en 9.

j

SP6 kosten Kan op een rijtje gezet worden wat de bijkomende kosten bedragen bij 

de Spuiforum-variant?

CarstenZie post 1 in de vertrouwelijke bijlage Vergelijking stichtingskosten. De grondkosten zijn dus 

in beide varianten opgenomen, zowel aan de kostenkant (zie post 1) als aan de batenkant 

in de grondexploitatie Spuiforum resp. haalbaarheidsanalyse renovatievariant.

j

SP7 kosten Wat zijn exact de bedragen die in het stuk genoemd worden (pagina 7), 

als tegenhanger berekend in de grondexploitatie Spuiforum en 

Wijnhaven 2.2 voor het Spuiforum? Klopt het dat deze bedragen in de 

renovatievariant ‘inclusief zijn ‘, terwijl deze in de Spuiforum variant 

exclusief zijn?

CarstenZie post 1 in de vertrouwelijke bijlage Vergelijking stichtingskosten. De grondkosten zijn dus 

in beide varianten opgenomen, zowel aan de kostenkant (zie post 1) als aan de batenkant 

in de grondexploitatie Spuiforum resp. haalbaarheidsanalyse renovatievariant.

j

SP8 haalbaarh.analyse 

renovatievariant

In welke grondexploitatie vinden we het hotel, het restaurant en de 

parkeergarage?

CarstenIn de grondexploitatie Spuiforum vindt u de ververvingskosten van het hotel, restaurant en 

parkeergarage. In de haalbaarheidsanalyse Renovatievariant vindt u dit niet, omdat 

aankoop van deze eigendommen voor dit plan niet noodzakelijk is.

j

SP10 haalbaarh.analyse 

renovatievariant

Wat bedragen de kosten van verwerving van (delen van ) het hotel, 

restaurant en parkeergarage bij de Spuiforum variant? Zijn dit naar 

mening van het College ‘ingrepen in de direct gerelateerde gebieden’. Zo 

nee, waarom niet? Waarom zijn deze effecten niet opgenomen binnen 

de grondexploitatie van het Spuiforum?

FrankZie grondexploitatie Spuiforum. Deze kosten zijn dus wel in die grondexploitatie 

opgenomen.

j

SP11 haalbaarh.analyse 

renovatievariant

Waarom zijn vervolgens de ingrepen die in direct gerelateerde gebieden 

bij de renovatievariant ( Jubi hoog en laagbouw) wél opgenomen in de 

grondexploitatie van de renovatievariant?

FrankDeze ingrepen vallen binnen het het plangebied van grondexploitatie Wijnhavenkwartier. 

De renovatievariant neemt dit plangebied als het ware over.

j

SP14 vergelijking Zit in de Spuiforum variant nu wel of niet de ontwikkelingen en 

bijbehorende grondexploitaties aan de 

Ammunitiehaven/Schedeldoekshaven?

CarstenNee, deze zijn geen onderdeel van de realisatiekosten € 181,1 mln. Dit is in lijn met het 

gegeven dat elke grondexploitatie op zichzelf staat.

j

SP15 vergelijking Zit de geplande fundraising (van bijvoorbeeld KC) nu wel of niet in de 

renovatievariant?

CarstenIn de kostenopstelling niet, maar in de dekking wel. Zie ook paragraaf 1.5 van de 

raadsmededeling.

j

SP16 vergelijking Waarom wordt het (KC‐deel) l bedrag van € 66 miljoen incl. BTW (€ 54,5 

excl. BTW) op pagina 8 onder het kopje ‘buiten beschouwing’ gezet?

CarstenEr heeft geen nieuwe onderverdeling plaatsgevonden van de bouw- en andere kosten die in 

de renovatievariant aan het theaterdeel en het KC kan worden toegerekend. Het is voor de 

vergelijking niet relevant, mede vanwege het gegeven dat de maximaal te betalen 

huisvestingslasten van het KC bekend zijn. Aangezien het KC - ook volgens besluitvorming in 

de raad van november 2012 onlosmakelijk verbonden is aan de realisatie van Spuiforum - is 

een andere verdeling op basis van andere fysieke kenmerken van de renovatievariant niet 

relevant. 

j

SP17 vergelijking Waarom wordt die  € 66 miljoen –ongeacht morfologie en vormfactor 

van de huisvesting in de renovatievariant – hetzelfde gesteld als in het 

Spuiforum?

CarstenZie beantwoording vraag SP16. j



SP18 vergelijking Wat is de werkelijke ruimtevraag van het KC in de renovatievariant, wat 

zijn daarvan de werkelijke kosten?

CarstenDe ruimtevraag van het KC in de renovatievariant is (afgezien van de nieuwe vraag naar een 

eigen bibliotheek) identiek aan Spuiforum. Zie PvE Spuiforum van 4 juli 2013. In het 

ontwerp van de renovatievariant is zichtbaar dat de plaatsing van het KC in bestaande 

gebouwen leidt tot een relatief ongunstige verhouding tussen netto bruikbare m2 en bruto 

m2. En dus ook tot relatief hoge kosten.

j

SP20 vergelijking Wat zijn de kosten onderhoud, verlichting, gas, personeel en 

schoonmaken voor het KC deel binnen de bibliotheek? Wat bedragen de 

vaste kosten (belastingen, heffingen, verzekering) en variabele 

onderhoudskosten, en variabel onderhoudskosten van het KC-gedeelte 

binnen de bibliotheek?

CarstenDeze kosten zijn niet verbijzonderd of toegerekend. De collectie wordt opgenomen in de 

openbare bibliotheek (een deel wellicht besloten) en de studenten, docenten zijn extra 

bezoekers van de bibliotheek en komen daar materiaal lenen en studeren en oefenen. Dit 

levert voor de bibliotheek geen meerkosten op.

j

SP21 vergelijking Waaruit bestaat de zekerheid dat de bij aanvang noodzakelijke 

gemeentelijke bijdrage van € 0.9 miljoen per jaar in tien jaar wordt 

afgebouwd?

CarstenHet Bedrijfsplan van het DMC en daar onder liggende adviezen wijzen uit dat de afbouw 

van de gemeentelijke bijdrage reëel is bij de huidige cultuursubsidieniveaus en een 

conservatief ingeschatte bezoekersaantallen. Zie voorts de beantwoording van tal van 

eerdere vragen hierover bij de raadsbehandeling van de Kredietaanvraag Spuiforum.

j

SP22 bedrijfsplan  Hoe realistisch is de aanname dat 1 centrale receptie, minder fte’s kost 

dan het hebben van 2 recepties? Zijn naar mening van het college de – 

langere- wachtrijen bij die ene receptiebalie aanvaardbaar? Kunt u uw 

antwoord toelichten?

CarstenDecentrale recepties moeten tijdens de openingstijden permanent bemenst worden. De 

centrale receptiefunctie van het Spuiforum heeft een beperkte rol van 

verwelkoming/doorverwijzing en een oogje in het zeil bij de ingang/in het Atrium. 

Wachtrijen worden niet verwacht. De kassa's, waar mogelijk wel wachtrijen kunnen 

ontstaan, zijn elders ondergebracht.

j

SP25 vergelijking Wordt het Spuiforum in een stuk aanbesteed of in deelprojecten? CarstenZie raadsvoorstel kredietaanvraag Spuiforum: dat is nog niet bekend. j

SP28 vergelijking Kan de raad de vergelijkende stukken krijgen van windklimaat en 

bezonningsnormen van beide plannen?

CarstenDeze zijn reeds beschikbaar gesteld. Voor de renovatievariant: zie rapport technische 

studies / hoofdstuk Bouwfysica (DGMR) / blz 5-8. Voor de nieuwbouwvariant: zie rapport 

technische studies / hoofdstuk Bouwfysica (DGMR) / blz 5-8.

j

SP29 haalbaarh.analyse 

renovatievariant

Zijn de herontwikkelingsmogelijkheden aan de Schedeldoekshaven in het 

plan Spuiform dusdanig realistisch dat forse civieltechnische kosten ( 

aanpassing straat profiel, verleggen tramrails etc.) terug te verdienen 

zijn? Wat bedragen deze kosten? Onder welke grondexploitatie vallen 

deze kosten?

FrankZie Nota van Uitgangspunten Ammunitiehaven/Schedeldoekshaven, behandeld in juli 2013. j

SP32 tijdelijke huisvesting Waaruit bestaat het tweede podium bij de Spuiforum variant tijdens de 

bouw? Krijgt het Zuiderstrandtheater een tweede podium?

WybrenBij de Spuiforumvariant is er tijdens de bouw geen tweede podium.  Het antwoord op de 

vraag of het Zuiderstrandtheater een tweede podium krijgt is dus nee.

j

SP33 tijdelijke huisvesting Hoe kwalificeert men het feit dat de theaterinstellingen 2 jaar korter in 

tijdelijke huisvesting verblijven. Hoeveel bedraagt deze kwalificatie 

omgerekend in euro’s?

CarstenAls positief. Financieel is dit niet afzonderlijk uit te drukken, maar is wel al meegenomen in 

de financiële vergelijking. Spuiforum: aparte kosten tijdelijke huisvesting noodzakelijk. 

Renovatievariant: kosten tijdelijke zaal en daarna weer ombouwen tot ensemblezaal en 

repetitiezaal zijn inbegrepen in de bouwkosten. 

j



SP34 tijdelijke huisvesting Wat wordt bedoeld met een kostenefficiënte oplossing die geen nadelige 

planningseffecten voor de bouw van het Zuiderstrandtheater met zich 

meebrengt? Waar wordt de gewenste kostenefficiëntie gevonden?

CarstenHet doel is een oplossing die een beperkt beslag legt op de beschikbare middelen en die 

geen vertraging in de realisatie van het Zuiderstrandtheater oplevert. Op welke wijze 

kostenefficiëntie wordt bereikt, wordt momenteel nog onderzocht. Er wordt voor gezorgd 

dat er geen interferentie met de aanbesteding van het Zuiderstrandtheater ontstaat, zodat 

de gunning van de bouw van het tijdelijke theater tijdig plaats kan vinden.

j

SP35 vergelijking Op pagina 17 staat een lijstje met een opsomming van criteria waar de 

renovatievariant gelijkwaardig op slechter scoort. Graag ontvangt de SP 

fractie een lijstje waar de renovatievariant gelijkwaardig of beter scoort?

CarstenPositief is de kortere periode van tijdelijke huisvesting. Verder valt de vergelijking per 

criterium (saldo van plussen/gelijkwaardig/minnen) naar het oordeel van het college 

negatief uit voor de renovatievariant. Uiteraard is op sommige meer kwalitatieve aspecten, 

zoals stedenbouw, een andere politiek-ideologische afweging mogelijk.

j

SP37 MKBA Kan een update van de MKBA gemaakt worden van de effecten op het 

absolute en het realistische nultarief naar aanleiding van de inzichten in 

kostencalculaties en exploitatieberekeningen? Zo nee, waarom niet?

DecisioDeze vraag was bij Decisio wel uitgezet, omdat een vergelijking met deze scenario's o.i. wel 

interessante inzichten zou kunnen opleveren. Toen bleek dat dit niet op wetenschappelijk 

verantwoorde wijze mogelijk bleek, zonder een forse extra inspanning van ambtenaren, 

instellingen en kostendeskundige bureaus, is hiervan afgezien. Dat komt o.a. mede omdat 

het absolute nulalternatief en het realistische nulalternatief dat eerder is onderzocht 

inmiddels achterhaald/aan veranderingen onderhevig zijn en de scenario's  als het ware 

opnieuw opgebouwd moeten worden met aannames en onderbouwingen e.d. om een 

verantwoorde becijfering mogelijk te maken. Met name in de onderbouwing zit veel werk, 

waarbij in feite een geheel nieuw 'realistisch nulalternatief -PvE' en kostenberekening en 

inschatting van bezoekersaantallen moeten worden gemaakt. Aangezien de door u 

genoemde scenario's eerder door de raad zijn afgewezen, ziet het college geen reden deze 

vergelijking alsnog uit te laten voeren.

j

SP38 MKBA Is – met het ontbreken hiervan‐ naar mening van Decisio mogelijk om 

een gedegen MKBA te maken?

DecisioNeen, want daarvoor is een vergelijking met het nulalternatief nodig. De verschillenanalyse 

die als alternatief is gemaakt, is in feite een maatschappelijke kosten-effectiviteitsanalyse. 

Dit houdt in dat de nut-en-noodzaakvraag niet centraal staat, maar de vraag welk 

alternatief maatschappelijk gezien het beste is om het doel (het zorgen voor goede en 

integrale huisvesting voor de culturele instellingen) te bereiken. Met de aanvullende 

analyse zijn de verschillen tussen de varianten degelijk in beeld gebracht.

j

SP39 MKBA Wat zijn de opbrengsten van het – te realiseren‐ programma 

(woningen/commercieel) dat op de plaats van het KC kan worden 

gerealiseerd? Wat doet dit met de MKBA onder punt 3.2 van het MKBA 

rapport?

DecisioDe grondopbrengsten van de huidige KC locatie zijn via de grondexploitatie in de MKBA 

opgenomen. Deze zijn in beide alternatieven hetzelfde. Er is wel een verschil in het 

ruimtebeslag van de renovatievariant t.o.v. de  Spuiforumvariant. Het maatschappelijke 

effect hiervan is dat in de renovatievariant elders ruimte moet worden gevonden om het 

geplande programma op het JuBi kavel te realiseren. Dit effect is meegenomen (extra 

grondkosten) in de MKBA.

j

SP40 kosten Wat bedragen de mogelijke financiële bijstelling naar beneden bij de 

renovatievariant van Schets Ontwerp naar Voorlopig Ontwerp? (Bij deze 

exercitie bij het Spuiforum immers, scheelde dit miljoenen euro’s )

CarstenDat is niet te becijferen en hierover valt geen uitspraak te doen omdat voor een mogelijke 

financiële bijstelling naar beneden bekend moet zijn hoe dat bewerkstelligd gaat worden. 

Het is overigens net zo goed mogelijk dat het ontwerp duurder wordt tussen SO en VO.

j



SP41 kosten Wat bedragen de stichtingskosten voor de renovatievariant wanneer er 

wordt uitgegaan dat het renovatieplan 33,7 % te groot is begroot?

CarstenOns is niet duidelijk op welke informatie uw vraag betrekking heeft en wat u bedoelt met 

"te groot begroot". De vloeroppervlakte van de renovatievariant is het resultaat van de 

uitwerking van het plan Dooievaar. Het originele plan Dooievaar en het Renovatieplan 

hebben ongeveer hetzelfde bruto vloeroppervlak (ca. 59.000 m2 BVO). 

j

SP42 kosten Wat bedragen de stichtingskosten voor de renovatievariant indien er met 

58% minder ruimte voor het KC wordt gerekend?

CarstenLos van de wedervraag waarom met 58% minder ruimte voor het KC zou moeten worden 

gerekend, kan de vraag niet beantwoord worden, omdat niet duidelijk is welke ruimte dit 

betreft. De vraag is o.i. niet aan de orde omdat het PvE leidend is geweest bij zowel 

Spuiforum als de renovatievariant.

j

SP43 vergelijking Kunnen de raadsleden de opdracht ontvangen welke aan Neutelings 

Riedijk gedaan is inzake de renovatievariant? Zo nee, waarom niet?

CarstenJa, de opdrachtbrief aan Neutelings Riedijk Architecten en de andere adviseurs van het 

ontwerpteam kan openbaar worden gemaakt, met enkele passages onzichtbaar gemaakt.

j

SP44 vergelijking Klopt het gerucht dat Neutelings Riedijk zelf de weging tussen de twee 

varianten heeft gedaan? Heeft het College hierom verzocht? Maakte dit 

onderdeel uit van de opdracht?      

CarstenNRA heeft zelf geen oordeel gegeven over de plannen. NRA heeft in haar rapportage alleen 

de feiten en kengetallen naast elkaar gezet die kenmerkend zijn voor de twee plannen 

(bijvoorbeeld vloeroppervlakten, gevel en dakoppervlakken, oppervlakte circulatie, enz), 

zodat raad en college zich hierover een oordeel kunnen vormen (zie ook de uitleg in de 

tekstpassages boven de vergelijkingshoofdstukken). Hier is inderdaad om gevraagd.

j

SP45 bestuurlijk Waarom is er bij de presentatie door Neutelings Riedijk op 23 september 

jl. geen ruimte geboden voor Dooievaar + om te reflecteren op de 

renovatievariant?

CarstenDe presentatie was bedoeld om zo goed mogelijk het ontwerp, het proces en de 

kostenvergelijking uiteen te laten zetten door degenen die het werk hebben gedaan.

j

SP46 kosten Wat bedragen de stichtingskosten voor de renovatievariant wanneer er 

10.000 m2 minder is opgenomen in de plannen?

CarstenDat hangt er vanaf welke meters je eraf haalt, er zijn altijd dure en goedkope onderdelen in 

een gebouw. Bovendien is niet mogelijk om zo maar 10.000 m2 minder op te nemen in de 

plannen. Dan zouden de instellingen niet meer kunnen functioneren. Je moet dan bv. alle 

gangen weghalen. De ongunstige netto-bruto verhouding in het renovatieplan is het gevolg 

van de keuze van Dooievaar om de bestaande gebouwen te hergebruiken. 

j

SP47 PvE Kan het College op een rijtje zetten wat het huidige gebruik aan 

kleedruimten, kantoren en archieven behelst? Daarnaast wat volgens het 

Programma van Eisen (hierna PvE) extra aan kleedruimten, archieven en 

kantoren moest worden toegevoegd? Idem voor de nieuwbouw? Idem 

voor de renovatievariant? Zo nee, waarom niet?

CarstenKleedruimten, kantoren en archieven worden dagelijks gebruikt, waarbij in de huidige 

theaters provisorisch extra kantoor- en opbergruimte is gecreëerd. In geen van de 

varianten is een vergelijkend overzicht "was - wordt" per functie beschikbaar. Het PvE geeft 

antwoord op de toekomstvisie van de instellingen op het ruimtegebruik in de toekomst. 

j

SP48 kosten Wat zijn de kosten voor een renovatievariant zonder KC? CarstenDeze zijn niet becijferd en zijn niet aan de orde. j

SP49 kosten Wat zijn de kosten om het huidige KC-gebouw te renoveren? CarstenOver deze informatie beschikt het college niet. j

SP50 PvE Kan het College aangeven wat de gevolgen zijn van het fusieproces van 

de conservatoria van Rotterdam en Den Haag? Wat doet dit met de 

gevraagde vierkante meters voor het KC?

CarstenDit is reeds eerder toegelicht: de studentenprognose is reeds aangepast en in de 

optimaliseringsslag van 2012 (die leidde tot het raadsvoorstel 89/2012 Realisatie Spuiforum 

en een beschrijving van dit onderwerp in de risicoparagraaf) is het aantal les- en 

kantoorruimtes al aangepast. Het huidige PvE Spuiforum is dus al 'toekomstproof'

j

SP51 PvE Wat zijn de verwachte afname van leerlingen aantallen voor het KC in de 

toekomst? Kunt u uw antwoord toelichten

CarstenHet studentenaantal zal zich rond de 800 stabiliseren; het leerlingenaantal (School voor 

Jong Talent) bedraagt circa 200.

j

SP52 PvE Is het naar mening van het College niet raadzaam te wachten met het 

toevoegen van het KC aan de plannen, tot meer duidelijkheid verkregen 

is rond de – mogelijke – fusering? Kunt u uw antwoord toelichten?

CarstenDit is niet raadzaam. De raad heeft in maart 2011 niet voor fasering van het project 

gekozen en in november 2012 is, mede met kennis van de ontwikkelingen bij het KC, 

expliciet besloten dat het KC onlosmakelijk onderdeel vormt van het Spuiforum.

j



SP53 kosten Welke bedragen zijn – in lijn met de wet op het Hoger Onderwijs‐ er 

vanuit de Lumpsum gereserveerd voor onderhoud, afschrijving en 

nieuwbouw?

HenkDe lump sum bijdrage laat volledige vrijheid aan de onderwijsinstelling voor besteding 

ervan. Dit is te vergelijken met de algemene uitkering uit het gemeentefonds, waarin ook 

geen aparte deel gereserveerd is voor het stadhuis of gemeentehuis.

j

SP54 PvE Worden er door het ministerie van Onderwijs andere eisen dan 

bouweisen gesteld aan nieuwbouw? Zo ja, welke?

NRAVoor nieuwbouw van onderwijsinstellingen gelden geen andere wettelijke eisen dan die 

van het bouwbesluit, maar zijn er wel specifieke richtlijnen, zoals "Frisse Scholen". Het 

Programma van Eisen, onderdeel KC, is een weerslag van alle vereisten en de voor het 

specifieke karakter van kunstvakonderwijs gewenste specificaties. 

j

SP55 PvE Klopt het dat bouweisen anders zijn voor renovatie dan voor 

nieuwbouw? Zo ja, waaruit bestaan de verschillen?

NRADe eisen met betrekking tot het bouwen zijn geregeld in het Bouwbesluit 2012. Hierin 

wordt een onderscheid gemaakt in nieuwbouw en renovatie (verbouw). Over het algemeen 

kan gesteld worden dat de eisen voor nieuwbouw zwaarder zijn, omdat elk bouwdeel nog 

ontworpen dient te worden. Bij een verbouw liggen diverse zaken al vast zoals fundering, 

verdiepinghoogten, trappen, lengte vluchtwegen, raamopeningen, waardoor er minder 

zware eisen aan gesteld worden. Het bevoegd gezag zal moeten bepalen welke eisen bij 

welke mate van ver-/nieuwbouw van toepassing zijn. Dit is in het kader van schriftelijke 

beantwoording niet aan te geven. 

j

SP56 PvE Is er een lijst van plussen en minnen van beide varianten van zaken die 

niet voldoen aan het PvE? Kan de raad deze lijst krijgen?

NRAIn beide varianten zijn er verschillen in de netto m2 tussen het PvE en getekend. Deze zijn 

te vinden in de oppervlaktestaten van beide plannen in de technische rapportages. Deze 

verschillen bewegen zich binnen de normale marges voor een SO/VO-fase. Daarnaast heeft 

bij de renovatievariant Dooievaar instructie gegeven aan NRA om af te wijken van het PvE. 

Dit betreft met name het niet maken van een balkon in de LDT zaal, waardoor de 

gevraagde capaciteit van 1300 stoelen niet gehaald wordt, het niet maken van de 

gevraagde zijtonelen van de LDT zaal  en het niet aanbrengen van de gevraagde hoge 

geluidsisolatie in de LDT zaal, waardoor de bespelingsmogelijheden beperkt worden. 

Daarnaast heeft Dooievaar aangegeven om af te wilen wijken van het principe van 

backstage-gangen zonder hoogteverschillen.

j

SP57 PvE Klopt het dat aan de te renoveren RO-zaal de eis is gesteld is dat er 

gabber/house feesten gegeven moeten kunnen worden, waardoor van 

102 DB moest worden uitgegaan? Zo nee, welke eisen zijn er dan wel 

gesteld? Welke eisen stonden hierover in het PvE?

NRAAan de DAPZ zaal is in het PvE (blz 31) de volgende eis gesteld: "De concertzaal ... zal onder 

meer worden gebruikt voor klassieke concerten en voor grote concerten met populaire en 

popmuziek." Er wordt dus uitgegaan van elektrisch versterkte evenementen, maar niet van 

specifieke muzieksoorten. (Gabber- en hardcore housefeesten liggen niet in de lijn der 

verwachting, de brede programmering van Spuiforum ten spijt.) In de praktijk betekent dit 

geluidsniveaus van 100-105 dBA. Daarnaast zijn er wettelijke normen ten aanzien van de 

maximale geluidsuitstraling naar buiten. Deze resulteren in een bepaald niveau van 

geluidisolatie dat gehaald moet worden. Zie verder de uitgebreide toelichting  in de 

techische rapportage / hoofdstuk bouwakoestiek en trillingen / Level Acoustics.  

j

SP58 PvE Klopt het dat er bij uitvoeringen waarbij het geluidsniveau boven 96DB 

komt, door de organisatoren gehoorbescherming verzorgd dient te 

worden?

Kahle/LevelConcertorganisatoren, festivals en poppodia hebben middels een convenant afspraken 

gemaakt om harde muziek die het gehoor kan beschadigen in te perken. Enerzijds door 

afspraken te maken over het volume (gemiddeld over een kwartier gemeten niet luider dan 

103 dB) en door bezoekers gehoorbeschermers te koop aan te bieden.

j



SP59 PvE Waarom worden er aan de renovatievariant afwijkende geluidseisen 

gesteld dan aan de Spuiforum variant? Is het niet zo dat bij het Spuiforum 

een wand (aan de kop) bestaat uit modern glas in lood? Hoe ver bevindt 

deze wand zich ten opzichte van de dichtst nabij gelegen bebouwing?

NRAIn beide plannen worden dezelfde geluidseisen gesteld. Deze eisen worden in de 

nieuwbouwvariant ook gehaald. De "glas-in-lood-wand" is een dubbele gevel met een 

diepe spouw, die voldoet aan de gevraagde geluidsisolatie tbv uitstraling naar de omgeving. 

Zie hiervoor technische rapportage VO Spuiforum/ hoofdstuk Level Acoustics 

j

SP60 PvE Welke normen en richtlijnen zijn voor de second opinion geluid gebruikt? CarstenEr is geen second opinion geluid uitgevoerd. j

SP61 PvE Het PvE spreekt over ‘conform aan de richtlijnen’. Welke richtlijnen zijn 

dat? Zijn de beide varianten met dezelfde richtlijnen benadert? Zo nee, 

waarom niet

Kahle/LevelHet is ons niet duidelijk op welke passage in het PvE gedoeld wordt.  In ieder geval zijn de 

functionele, technische en wettelijke eisen zoals geformuleerd in het PvE voor beide 

varianten in principe gelijk/ Op enkele onderdelen is hier echter van af geweken op vraag 

van Dooievaar, om het meer passend te maken bij de filosofie van een renovatievariant (zie 

ook antwoord vraag SP56).

j

SP62 PvE Wat zijn de gebruikte geluidsreductie eisen bij beide plannen geweest? Kahle/LevelDit verschilt per variant en per bouwdeel. Zie hiervoor de uitgebreide akoestische studies in 

de technische rapportages / hoofdstuk gebouwakoestiek / Level Acoustics.

j

SP63 PvE Hoeveel oefenruimten heeft het KC in het huidige gebouw? Hoeveel in 

het Spuiforum en hoeveel in de renovatievariant?

NRADe aantallen les-/oefenruimten in huidig gebouw van het KC zijn niet bekend bij het 

college, kunnen eventueel worden opgegeven door KC.  Er zijn 112 les- enoefenruimten en 

29 grotere studio's in het PvE gevraagd (excl. de klaslokalen van de School voor Jong 

Talent). Een gedetailleerde opgave van alle ruimten is te vinden in de oppervlaktestaten in 

de technische rapporten van beide varianten. In de nieuwbouwvariant zijn 29 studio's en 

94 les-/oefenruimten getekend. De ontbrekende ruimten zullen in de volgende fase 

ingepast worden door middel van herschikkingen van de lay-out binnen de totale 

vloeroppervlakte.  In de renovatievariant zijn 29 studio's en 134  les-/oefenruimten 

getekend. Dit komt omdat het bestaande gebouw iets groter is dan het gevraagde 

programma; bij het vullen van de ministerietoren blijft ongeveer een halve verdieping over 

(circa 350 m2 netto). Deze overblijvende restruimte is gevuld met 22 kleine oefenruimtes 

(KC-80/81). De overmaat is de consequentie van het gebruik van een bestaand gebouw, 

waardoor alles ruimer in zijn jasje komt.

j

SP68 bedrijfsplan In hoeverre is bij beide exercities rekening gehouden met het feit dat 

zowel zakelijke als personeelsevenementen zijn afgenomen? (35 % 

respectievelijk 37%  afname 2008 versus 2012)?

CarstenDeze feiten waren bekend bij Skonk. j

SP69 bedrijfsplan Is bij de het renovatieplan de kosten/baten opgenomen van het gebruik 

van zonnepanelen en/of groene daken? Zo nee, waarom niet?  

IGGIn het renovatieplan zijn geen kosten/ baten opgenomen voor PV-panelen en er zijn geen 

groene daken opgenomen (ook niet in het nieuwbouwplan), deze kosten extra geld en zijn 

niet opgenomen om kostenefficiënt te ontwerpen.

j

SP70 bedrijfsplan Is de extra subsidie van € 125.000 per jaar aan het NDT uit het Spuiforum 

plan afgezet naast het renovatieplan?  Zo nee, waarom niet?

CarstenNee. De twee alternatieven zijn indifferent voor de subsidiestromen. j

GL1 bedrijfsplan in het rapport Skonk staat in de introductie: “Gezien het grote aantal 

onzeker factoren en de korte productietijd voor deze exercitie kan Skonk 

op generlei wijze een garantie geven over de uiteindelijke uitkomsten.” 

Hoe interpreteert het college deze uitspraak?

CarstenHet college beschouwt het rapport als een excercitie op basis van het aan Skonk 

voorgelegde schetsontwerp. Skonk is overigens ook niet gevraagd garanties af te geven, 

maar een zo goed mogelijke inschatting van de commerciële potentie te geven.

j



GL2 bedrijfsplan Is bij de berekeningen uitgegaan van dezelfde aantallen congressen die 

georganiseerd worden in het alternatief als bij het Spuiforum?

CarstenNee, het aantal congressen ligt in de renovatievariant iets lager. Dit is na te gaan in de 

betreffende Skonk-rapporten.

j

GL3 bedrijfsplan In de conclusie van het rapport Skonk staat dat er financiële 

samenwerking zou moeten zijn tussen het World Forum en het 

Spuiforum of het alternatief daarvoor zodat concurrentie ingeruild kan 

worden voor samen optrekken. Hoe neemt het college deze aanbeveling 

ter harte?

CarstenU citeert hierbij niet heel secuur en het betreft een meegegeven overweging bij de 

aanbevelingen, geen conclusie. Niettemin nemen wij deze overweging serieus. Wij zullen 

deze overbrengen naar  het DMC, maar zal het DMC niet opdragen met World Forum 

samen te werken om de onderhandelingspositie van het DMC niet te belasten. In de visie 

van het college zijn het DMC en GL bedrijven die gelijkwaarige speler zijn op de 

congresmarkt. Zij zullen zelf de voordelen van samenwerking kunnen ontdekken en 

verzilveren.

j

GL7 risico's Waarom wordt risico 6 (faillissement een van de ontwerpteamleden of 

bouwer/consortium waardoor ontwerpproces resp. bouw stagneert) bij 

het Spuiforum klein geacht en bij de renovatievariant gemiddeld?

CarstenDe verwachting is dat bij de renovatievariant meer bouwpartijen betrokken zullen zijn dan 

bij de bouw van Spuiforum en de doorlooptijd 1 jaar langer is. Daardoor is de kans groter 

dat één van de partijen failliet raakt. Overigens is het effect van een failliete adviseur in het 

ontwerpproces soepeler op te vangen dan het faillissement van een bouwer.

j

GL8 memo Mans Geschreven wordt dat zes weken kort is voor een proces als hetgeen 

gevolgd is. Waarom heeft het college niet langer de tijd genomen voor 

dit proces om met een voldragen alternatief naar de raad te komen?

CarstenHet proces o.l.v. de heer Mans en met deelname van Dooievaar bedroeg 6 weken vanaf 12 

augustus, maar het ontwerpteam is direct (nog vóór de opdrachtbrief) begonnen op 18 juli 

met de werkzaamheden. Het gaat dus om een ruimere periode. De zes weken waarop de 

heer Mans doelt betreft alleen de periode van de workshops met Dooievaar en gebruikers. 

Een periode van zes weken is een normale tijdsspanne voor het maken van een 

Schetsontwerp. Zeker omdat het ontwerpteam niet van nul hoefde te beginnen, maar er al 

een basisontwerp van Dooievaar lag en het ontwerpteam al volledig vertrouwd was met 

het Programma van Eisen en het werkproces van de instellingen. De onafhankelijke 

projectleider dhr. Mans stelt bovendien in zijn memo dat het schetsontwerp voldoende 

uitgewerkt is om een oordeel te kunnen formuleren.

j

GL9 memo Mans Er zijn geforceerde keuzes geweest tussen sloop, aanpassing of 

renovatie. Kan het college zich voorstellen dat meer tijd en een flexibeler 

interpretatie van het programma van eisen tot een ander alternatief had 

geleid aangezien er dan tijd was geweest voor variantenstudies?

CarstenDhr. Mans stelt dat er soms  geforceerde keuzes zijn geweest. Wij zijn van oordeel dat dit 

geforceerde karakter kon zijn beleefd, maar inhoudelijk zijn de keuzes niet geforceerd 

geweest. Voor elk bouwdeel is door het ontwerpteam diepgaand onderzocht wat de 

technische mogelijkheden van de bestaande gebouwen zijn in relatie tot de gevraagde 

functionaliteit. Op die basis zijn in de workshops met Dooieveaar keuzes gemaakt. Deze 

zullen niet wezenlijk anders uitvallen bij een langere onderzoekstijd aangezien de 

ruimtelijke en technische beperkingen van de bestaande gebouwen immers niet 

veranderen. Een flexibele interpretatie van het PvE is reeds gebeurd: op aanwijzing van 

Dooievaar is afgeweken van het PvE op o.m. de capaciteit van de LDT-zaal, geluidseisen, 

geen zijtonelen, enzovoort. Andere voorstellen voor flexibele interpretatie van het PvE door 

Dooievaar zijn door de gebruikers afgewezen omdat zij anders niet kunnen werken.

j

GL10 memo Mans Wat was het oppervlakte van het Spuiforum in het schetsontwerp en hoe 

hoog waren daarbij de kosten?

CarstenZie rv89/2012 Realisatie Spuiforum. j

GL11 memo Mans Wat is de oppervlakte van het Spuiforum in het voorlopig ontwerp en 

hoe hoog zijn daarbij de kosten?

CarstenZie rv91/2013 Kredietaanvraag Spuiforum. j

GL12 waardering instellingen Het NDT stelt voor om de renovatievariant uit te werken tot een 

voorlopig ontwerp. Hoe neemt het college dit voorstel ter harte?

CarstenZoals uit de conclusie van de raadsmededeling blijkt: niet. j



GL13 vergelijking Op de tekeningen staan in de verschillende ruimten netto (fno) 

oppervlaktematen vermeld. Dooievaar heeft deze maten opgeteld en 

heeft daaraan de oppervlaktematen van de foyers in de renovatievariant  

toegevoegd waar geen getallen in vermeld waren. Dat leidt tot een groot 

verschil in de vierkante meters. Kan het college deze verschillen 

verklaren? Dans- en muziekcentrum. PVE: 13.325 m2, Spuiforum: 

ruimtestaat 14.977 m2, op tekening 12.883 m2, Renovatie: ruimtestaat 

13.154 m2, op tekening 13.658 m2. Residentieorkest. PVE: 1.510 m2, 

Spuiforum: ruimtestaat 1.533 m2, op tekening 1.537 m2, Renovatie: 

ruimtestaat 1.702 m2, op tekening 1.772 m2. Nederlands Danstheater. 

PVE: 2.840 m2, Spuiforum: ruimtestaat 2.662 m2, op tekening 2.502 m2, 

Renovatie: ruimtestaat 2.983 m2, op tekening 2.890 m2. Koninklijk 

Conservatorium. PVE: 9.406 m2, Spuiforum: ruimtestaat 8.227 m2, op 

tekening 8.011 m2, Renovatie: ruimtestaat 9.965 m2, op tekening 13.077 

m2. Hoe komt het bovenstaande verschil in de weging van beide plannen 

tot uitdrukking?

NRAIn de door u aangegeven berekening zijn veel getallen die wij niet terugvinden in de 

stukken of onjuist zijn, zowel voor de nieuwbouw als de renovatievariant. Het meest 

significante verschil is uw dat volgens u voor het KC in de Renovatievariant 13.077 m2 op 

tekening staat, terwijl er 9.965 m2 in de meterstaat staat. Wij hebben dit nog eens 

nagemeten, maar kunnen het door u aangegeven verschil niet terugvinden. Wij vermoeden 

dat u circulatieruimte, techniekruimten en/of loze kelderruimte als FNO heeft geteld. Dit is 

echter tarraruimte. Verder vallen de huidige verschillen tussen PvE en gerealiseerd ontwerp 

binnen de normale marges voor een SO/VO-fase en kunnen in de DO-fase verder 

geoptimaliseerd worden. Bovendien leidt de logica van een ontwerp in een bestaand 

gebouw tot verschillen in oppervlakten voor de renovatievariant. In elk geval hebben de 

opgemerkte FNO verschillen geen invloed op de weging. Voor de vergelijking is de FNO 

immers niet relevant. Het zijn de kengetallen zoals bruto vloeroppervlak, dak-en 

geveloppervlak, hoeveelheden van afwerkingen, sloop, constructie, installaties, fundering, 

enzovoort die richtinggevend zijn voor de bouwkosten, duurzaamheid, exploitatie, 

enzovoort. Die kengetallen zijn voor beide plannen door IGG gemeten en begroot. Ze zijn 

terug te vinden in de gedetailleerde ramingen. 

j

GL14 vergelijking In de renovatievariant zijn ruimten  opgenomen die in het programma 

van eisen en het Spuiforum niet voorkomen, zoals 615 m2 berging en 

797 m2 reserveruimte. Is het niet zo dat een efficiënter gebruik van de 

bestaande beschikbare ruimte het totale bouwvolume had kunnen 

verminderen? Wat zou dit betekenen voor de beoordeling?

NRADe oppervlakte van een bestaand gebouw is nooit exact even groot als de oppervlakte van 

een PvE. Daardoor blijven er in een renovatievariant restruimten over. Dit betreft 

voornamelijk de bestaande kelder van de Ministerie-toren. Deze kelder kan deels benut 

worden voor bergingen. Het grootste deel van de kelder is echter niet voor andere functies 

geschikt door de plaats in het gebouw, positie van kolommen, gebrek aan daglicht,  enz. De 

overblijvende kelder is daarom als reserveruimte aangemerkt.  Aangezien in deze ruimte 

niets wordt toegevoegd qua afwerkingen of installaties, heeft de kelderruimte geen effect 

op de bouwkosten en dus ook niet op de beoordeling.

j

GL15 ontwerp renova Waarom ontbreekt zowel in het Spuiforum als in de renovatievariant de 

vuilafvalruimte (perscontainers, papier / karton, glas, GFT etc.)? Deze 

ruimte dient volgens het PvE met rolluik aan straatzijde, ruim 

toegankelijk voor vrachtwagen (om perscontainers op te halen), te 

worden geplaatst.

NRADe afvalruimte was nog niet opgenomen in het oorspronkelijke programma, maar is later 

toegevoegd. In beide plannen kan deze ruimte zonder problemen geintegreerd worden.

j



GL16 PvE De vereiste minimale plafondhoogte voor ruimten in het Koninklijk 

Conservatorium bedraagt 2,60 m. De beschikbare hoogte in de 

Justitietoren binnen de kamers is 3,00 m.  Van de 180 ruimten die voor 

het KC in de toren zijn ondergebracht op een etage met een dubbele 

verdiepingshoogte vanwege het slopen van een vloer (6,80 m) vermeldt 

het PvE slechts voor 29 lokalen de eis van een doos-in-doos-

geluidisolatie. Kan het college aangeven waarom er niet efficiënter 

gebruik is gemaakt van de ruimte in de toren?

NRADe aangegeven hoogte in het PvE is een wettelijk minimum, niet een optimum.  In de 

Justitie-toren bedraagt de hoogte onder de betonconstructie 2.95 m. Daaronder moet een 

doos-in-doos gebouwd worden en een zone voor akoestische kussens, installaties en 

lampen. Dan blijft een vrije plafondhoogte over van 2,40 m. Dat is lager dan het 

bouwbesluit en functioneel, akoestisch en proportioneel onverantwoord. Ter vergelijking: 

de lesruimten in het nieuwe Conservatorium van Amsterdam hebben een netto 

plafondhoogte van circa 4,00 meter. Het PvE vraagt voor 141 KC-ruimten in de toren 

geluidsisolatieniveaus die leiden tot isolatiepaketten die niet inpasbaar zijn in het 

bestaande gebouw. Alleen de kantoren en de klaslokalen voor de School van Jong talent 

passen in de bestaande verdiepingshoogte. De overige ruimten passen alleen als er om-en-

om vloeren weggenomen worden. Dit is de efficiëntste manier om het Conservatorium te 

huisvesten binnen de bestaande beperkingen van de JUBI-toren. Zie verder de uitgebreide 

studie naar geluidisolatie en  inbouwhoogte in het technische rapport / hoofdstuk 

Bouwkunde blz. 6 tot 9 en hoofdstuk Gebouwakoestiek / Level Acoustics blz. 1 tot 24.

j

GL17 algemeen Is er onafhankelijk onderzoek verricht naar het achterstallig onderhoud 

van de theaters? 

CarstenPeriodiek vindt inspectie van beide theaters plaats door de gebouweigenaar (afdeling 

Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag).

j

GL19 BBN Blz 5. Zijn er theaters bekend waarbij men een 0,6 m2 per stoel gebruikt? 

Welke theaters zijn dit?

DucksDe factor 0,6 is een foutieve interpretatie van de tekeningen. Inclusief primaire circulatie in 

de zaal heeft de danszaal in de nieuwbouwvariant een factor 0,68. In de meeste PvE's voor 

theaters internationaal wordt 0,7 gehanteerd. De factor op zich zegt weinig, relevant is de 

werkelijke kwaliteit van het ontwerp. In het VO Spuiforum zijn stoelenplan, zichtlijnen 

circulatie enz. uitgebreid bestudeerd en ontworpen door de theatertechnisch adviseur. (zie 

techisch rapport) Aangezien gekozen is voor een compact stoelenplan zonder 

tussengangen, ontstaat de factor 0,68. Ter vergelijking, het bestaande LDT, dat een 

overmaat aan gangpaden heeft, heeft een factor 0,76.  Het Concertgebouw in Amsterdam 

heeft 0,6 op de parterre. 

j

GL20 BBN Wat is volgens u de verwachtte financiële invloed van de keuze van 0,6 

m2 per stoel op de exploitatie?

CarstenZie antwoord op vraag GL 19: de factor is 0,68 en het ontwerp is uitgewerkt. Er is geen 

invloed te verwachten.

j

GL21 BBN Hoe verhouden les en oefenruimten zonder licht zich tot de ARBO 

wetgeving? Zijn er binnen de ARBO wetgeving regels opgenomen hoe 

hier mee om te gaan?

NRARuimtes waar mensen méér dan 2 uur aaneengesloten werken dienen volgens de ARBO 

daglicht te hebben. Ruimten waar studenten één of twee uur individueel oefenen zijn dus 

mogelijk zonder daglicht. Natuurlijk is daglicht wel aangenamer; met de gebruiker is 

daarom afgesproken om bij de verdere uitwerking van het ontwerp te streven naar daglicht 

in alle oefenruimten.

j

GL22 BBN Kunt u een nadere onderbouwing geven van de door u geschatte totale 

bouwtijd van 48 maanden en van de deelprojecten zoals door u 

benoemd?

CarstenDe vraag lijkt qua formulering gericht aan BBN, maar volgens het ontwerpteam bedraagt de 

bouwtijd) ca. 3 jaar (1,5 jaar ruwbouw en 1,5 jaar afbouw. Vervolgens is enige tijd 

(schatting 4 à 6 maanden) benodigd voor het finetunen van alle zaken, zoals 

theatertechniek, installaties, ICT etc.

j

GL23 BBN Hoe groot acht u de kans op vertraging bij het bouwproject? Graag een 

nadere onderbouwing.

CarstenDit is niet in een percentage uit te drukken. De risico's zijn in beeld en er zijn reserves 

gevormd.

j

GL24 BBN Hoe groot acht u de kans op een kostenoverschrijding bij de bouw van 

het Spuiforum? Welke omvang heeft dit financiële risico?

CarstenDit is niet in een percentage uit te drukken. De risico's zijn in beeld en er zijn reserves 

gevormd.

j



GL25 BBN Welke gevolgen hebben alle door u geconstateerde bouwkundige en 

logistieke problemen in het Spuiforum (zoals het restaurant, de 

parkeerplaatsen, de ruimte van 0,6 m2 per stoel in de danszaal), op de te 

verwachten exploitatie?

CarstenHet lijkt erop dat u deze vraag richt aan BBN. Wij hebben zelf namelijk niet de door u 

genoemde problemen geconstateerd.

j

GL30 ontwerp renova Is het college van mening dat 5 weken voldoende is om een gedegen 

schetsontwerp te presenteren?

CarstenZie antwoord op vraag GL 8 j

GL31 ontwerp renova Kan het college aangeven bij welke andere bouwprojecten van meer dan 

150 miljoen er binnen 5 weken een schetsontwerp gemaakt is?

NRAIn vrijwel alle internationale competities waar een schetsontwerp gevraagd wordt als 

resultaat, is een periode van zes tot acht weken een courante termijn, los van de hoogte 

van de bouwsom. Daarnaast is het zo, dat niet vanaf nul begonnen is, wat normaal wel het 

geval is. De schets van Dooievaar+ was immers de richtinggevende onderlegger voor het 

Ontwerpteam. Verder is het ontwerpteam al op 18 juli gestart met de werkzaamheden, 

zodat de totale werktijd voor het ontwerpteam eigenlijk tien weken was. Desgewenst kan 

het college een lijst van internationale projecten noemen waarin NRA binnen 4 tot 9 weken 

een schetsontwerp heeft gemaakt.

j

GL32 ontwerp renova Hoe beoordeelt het college de bezwaren van de groep Dooievaar over 

het proces van totstandkoming van het schetsontwerp van de 

renovatievariant? 

CarstenDe uitingen van Dooievaar over het proces verschillen nogal, maar de teneur hierin is dat 

het proces te kort is geweest en dat er niet geluisterd zou worden. Het was - zoals vooraf 

bekend - een compact ontwerpproces van in totaal circa 9 weken geweest, maar zeer goed 

voorbereid en met een forse ureninzet (ca. 4.000 uur) van professionals. De wekelijkse 

overleggen boden Dooievaar en de instellingen alle gelegenheid inbreng te leveren en dit is 

ook royaal gebeurd. Dat nam niet weg dat er tijdens het proces (goed beargumenteerde) 

keuzes werden gemaakt, waar Dooievaar niet altijd overtuigd van was of tevreden mee 

was. Een aantal keren werd getwijfeld aan de noodzaak van een aantal specifieke eisen van 

instellingen. Andere keren liet de architect zich juist geheel leiden door keuzes van 

Dooievaar. Kortom: het college meent dat hier sprake is geweest van een professioneel 

geleid volwassen ontwerpproces met gelijkwaardige inbreng van alle betrokken spelers.

j

GL33 ontwerp renova Voor het conservatorium worden in het PvE 112 leskamers (klein, middel, 

middelgroot en groot), en studieruimten (klein, middel,groot en 

slagwerk) gevraagd. In het Spuiforum vinden we er slechts 74 (66 %) en 

in de renovatievariant 134 (120 %). Hoe is dit meegenomen in de weging 

tussen de twee varianten? 

NRAIn het PvE worden 112 les/studieruimten voor KC gevraagd. In de nieuwbouwvariant zijn 94 

ruimten getekend (83%). De ontbrekende ruimten zullen in een volgende fase verder 

ingepast worden door middel van herschikkingen van de lay-out binnen de totale 

vloeroppervlakte, hetgeen volgens het ontwerpteam goed mogelijk is. In de 

renovatievariant zijn 134 ruimtes getekend, meer dan het PvE. Dit komt omdat het 

bestaande gebouw iets groter is dan het gevraagde programma, bij het vullen van de 

ministerietoren blijft ongeveer een halve verdieping over (circa 350 m2 netto) Deze 

overblijvende restruimte is gevuld met 22 kleine oefenruimtes (KC-80/81) De overmaat is 

de consequentie van het gebruik van een bestaand gebouw, waardoor alles ruimer in zijn 

jasje komt.

j



GL34 ontwerp renova Voor het conservatorium worden in het PvE 2.724 m2 leskamers (klein, 

middel, middelgroot en groot), en studieruimten (klein, middel,groot en 

slagwerk) gevraagd. In het Spuiforum vinden we slechts 1.810 m2 (66 %) 

en in de renovatievariant 3.163 m2 (116 %) volgens eigen telling van de 

oppervlakten op tekening. Hoe is dit meegenomen in de weging tussen 

de twee varianten?

NRAIn het PvE worden 2.724 m2 les/studieruimten voor KC gevraagd In de nieuwbouwvariant is 

2.458 m2 getekend. (90%) De ontbrekende ruimten zullen in de volgende fase verder 

ingepast worden door middel van herschikkingen van de lay-out binnen de totale 

vloeroppervlakte, hetgeen volgens het ontwerpteam goed mogelijk is.  In de 

renovatievariant is  3.156 m2 getekend, meer dan het PvE. Dit komt omdat het bestaande 

gebouw iets groter is dan het gevraagde programma, bij het vullen van de ministerietoren 

blijft ongeveer een halve verdieping over (circa 350 m2 netto) Deze overblijvende 

restruimte is gevuld met 22 kleine oefenruimtes (KC-80/81) De overmaat is de 

consequentie van het gebruik van een bestaand gebouw, waardoor alles ruimer in zijn jasje 

komt.

j

GL35 ontwerp renova Is in de vergelijking tussen de renovatievariant en het Spuiforum 

meegenomen dat in het Spuiforum de bruto verdiepinghoogte van de 

inzingruimte voor een deel slechts 4,00 m bedraagt en voor de rest 8,00 

m 2 en in de renovatievariant bruto 13,60 m? Wat is voor deze ruimte de 

vereiste vrije hoogte?

NRAIn beide varianten is er geen inzingruimte. Waarschijnlijk doelt u op de 

Orkestrepetitieruimte (Allen-04)? Voor de akoestiek van deze zaal is niet zozeer de hoogte, 

maar het volume van de zaal van belang voor de akoestiek. Streven is circa 3000 tot 4000 

m3. Doordat in de renovatievariant de orkestrepetitiezaal eerst als tijdelijk theater wordt 

gebruikt (met toneeltoren) is de zaal overgedimensioneerd en heeft meer hoogte dan strikt 

noodzakelijk. Dit is een consequentie van het gebruiken van het ministerie voor de tijdelijke 

huisvesting voor NDT en RO.

j

GL36 ontwerp renova Is in de vergelijking tussen de renovatievariant en het Spuiforum 

meegenomen dat in het Spuiforum de vier drumcabines slechts 

bereikbaar zijn via een 2,00 meter hoge trap terwijl zij in de 

renovatievariant traploos te bereiken zijn? Graag een nadere toelichting

NRA Aan beide varianten zijn op detailniveau plussen en minnen te constateren. Zo moeten in 

de renovatievariant bijvoorbeeld de backstage ruimten van de DAPZ met trappen en 

hefplatforms overbrugd worden, wat niet conform PvE is en veel problematischer is dan 

het hoogteverschil bij de drumcabines. Voor de vergelijking is een weging gemaakt over het 

geheel van alle aspecten.

j

GL37 ontwerp renova Is in de vergelijking tussen de renovatievariant en het Spuiforum 

meegenomen dat in het Spuiforum de vier studieruimten slagwerk wel 

over de vereiste netto plafondhoogte van 4,00 meter kunnen beschikken 

en in het Spuiforum niet (bruto hoogte tussen bovenkant vloeren 19,40 + 

en 23,40 + 4,00 m, daar moet de dikte van de vloer dus nog af)? Graag 

een nadere toelichting.

NRA Aan beide varianten zijn op detailniveau plussen en minnen te constateren. Voor de 

vergelijking is een weging gemaakt over het geheel van alle aspecten.

j

GL43 vergelijking Waarom is de hoofdconclusie van het college dat de renovatievariant 

minder energiezuinig is als de GPR-score van de renovatievariant op het 

gebied van energie 8,3 is t.o.v. 8,0 bij het Spuiforum?

CarstenDe vergelijking van GPR-scores op het thema energie zegt niet alles over het feitelijk 

verwachte energieverbruik. Los van het feit dat de GPR nieuwbouw en bestaande bouw 

een andere berekening kent, is het feit dat in de renovatievariant veel meer bruto-meters 

verwarmd en gekoeld moeten worden en de grotere oppervlakte gevels en daken 

doorslaggevender voor het energieverbruik dan de GPR-score.

j

GL44 vergelijking In de berekening van het alternatief is de ontwikkeling van ca 400 

woningen aan de ammunitiehaven/schedeldoekshaven niet 

meegenomen. Waarom is het idee van Dooievaar niet meegenomen om 

woningen te bouwen ter rechterzijde van de theaters voor het Mercure-

hotel?

CarstenIn de financiële vergelijking speelt de ontwikkeling aan de 

Ammunitiehaven/Schedeldokshaven noch bebouwing aan het hotel een rol. Wel in de 

stedenbouwkundige vergelijking, vanwege de programmatische mogelijkheden. Daarin is 

ook eventuele ontwikkeling van het hotel aan de Spuipleinzijde meegeteld. 

j



HSP1 BBN Op 19 september heb ik de second opinion Voorlopig Ontwerp Spuiforum 

van bbn adviseurs d.d. 16 september 2013 aan het college van B & W 

aangeboden. In de raadsmededeling van 24 september j.l. wordt echter 

met geen woord ingegaan op deze second opinion. Hierbij verzoek ik 

alsnog om een inhoudelijke reactie op de second opinion van bbn 

adviseurs, met de vraag om daarbij specifiek in te gaan op de 

afzonderlijke bevindingen uit de toets gebruiksfunctionaliteit en 

kostenrisico, op de financiële doorrekening per post, en de planning. 

CarstenWe hebben het rapport van bbn alsmede de vertrouwelijk aan ons beschikbaar gestelde 

kostenopstelling grondig bestudeerd en de bevindingen zijn in een memo verwoord. Deze 

wordt vertrouwelijk aan raadsleden ter beschikking gesteld. De kostenraming van bbn is 

geen second opinion, maar een eigen kostenberekening die is gemaakt op basis van de 

openbare stukken. Bbn heeft niet - zoals gebruikelijk bij een echte second opinion - beschikt 

over de gedetailleerde kostenraming van IGG en heeft ook geen hoor en wederhoor 

kunnen toepassen met het ontwerpteam, waardoor hun raming is gebaseerd op een aantal 

onjuiste aannames. Uit de gedetailleerde analyse van verschillen tussen de bbn-ramingen 

en de ramingen van IGG (geverifieerd door Twynstra Gudde) blijken de volgende drie meest 

in het oog springende afwijkingen: (1) Ten eerste wordt een aantal risico's gesignaleerd die 

niet juist, reeds opgelost of eenvoudig oplosbaar zijn zonder meerkosten. Een onjuist risico 

is bijvoorbeeld de optelling van alle ruimtes op de tekeningen van het VO die kleiner zijn 

dan het PvE, zonder dat te corrigeren met een optelling van ruimtes die juist te groot zijn 

ingetekend. Daarnaast zijn er grote verschillen in het gehanteerde prijsniveau van 

betonvloeren en -wanden en de gevel. Doordat bbn geen contact had met het 

ontwerpteam over de hiervoor benodigde specificaties, rekent zij met te hoge 

eenheidsprijzen. Overigens maakt bbn ook enkele terechte opmerkingen over de 

tekeningen, die het ontwerpteam ter harte neemt in de DO-fase, maar waaraan geen 

risico's of meerkosten verbonden zijn. (2) Een tweede punt is dat bbn geen weet kon 

hebben van de gemeentelijke renteberekeningsmethode en de indeling van kosten. In de 

renteberekening ontstaat hierdoor een fors verschil. De gemeente leent - zoals u weet - 

voor alle investeringen en bouwprojecten tegen een lage rente en rekent intern met de 

omslagrente. Bbn rubriceert voorts een aantal kosten als bouwkosten, terwijl die kosten al 

in grondexploitaties verwerkt zijn. Ook dit kon bbn niet weten, maar leidt wel tot 

dubbeltelling in de kosten. (3) Tot slot zit bbn bij de inschatting van prijsstijgingen en 

marktinvloeden aan de conservatieve kant, want houdt geen enkele rekening met de 

huidige marktontwikkelingen. IGG doet dit wel en TG beoordeelt dit als een juiste 

inschatting. De bouwkosten zijn door de kredietcrisis gewoon lager.  Bovenstaande analyse 

van de kostenraming van bbn levert eerder een onderschrijving van de juistheid van de 

kostenraming van IGG op dan een weerlegging. 

j

HSP4 second opinion TG Waarom heeft TG niet zelf een onafhankelijke kostenraming gemaakt op 

basis van de meest actuele stukken? Hier was tijd genoeg voor.

TGTG heeft de second opinion van de kostenraming gemaakt op basis van dezelfde stukken 

('de frozen set') als waarop IGG de kostenraming nieuwbouw heeft gemaakt. De vraag en 

het onderzoek van de second opinion is grotendeels vóór de zomerperiode gemaakt en 

afgerond. Om de met Dooievaar afgesproken radiostilte niet te doorbreken, heeft het 

college besloten de uitkomst van de second opinion pas na de zomer in de openbaarheid te 

brengen.

j



HSP5 second opinion TG Hoe garandeert men de compleetheid van de ramingen als men zelf geen 

contrabegrotingen heeft gemaakt?

TGEr zijn meerdere manieren om een second opinion uit te voeren en daarbij de 

compleetheid van de raming te beoordelen. Zo is de raming op compleetheid getoetst door 

deze te spiegelen aan de door TG gehanteerde standaard kostenplannen. Zij werken met 

beproefde standaard kostenplannen waarin informatie uit afgeronde projecten is verwerkt, 

waarmee wordt voorkomen dat onderdelen worden vergeten. Daarnaast wordt op basis 

van de 80/20 regel een betrouwbaar beeld verkregen van bijvoorbeeld hoeveelheden. In 

het rapport (paragraaf 1.3.2) is verder te lezen hoe tot het betrouwbare beeld is gekomen.

Het opstellen van een begroting of contrabegroting is in zichzelf ook geen garantie voor 

compleetheid.

j

HSP6 second opinion TG Hoe heeft de controle van hoeveelheden en eenheidsprijzen 

plaatsgevonden? 

TGIn het rapport is bij de onderzoeksopzet aangegeven hoe de toetsingen zijn uitgevoerd. (Zo 

zijn van die constructieonderdelen die ca. 80% van de totale constructiekosten uitmaken de 

hoeveelheden bepaald. Ditzelfde is voor de onderdelen gedaan die ca. 75% van de totale 

bouwkundige kosten uitmaken gedaan.) Bij de betreffende onderdelen is tevens 

aangegeven welke onderdelen ten aanzien van de hoeveelheden het meest 

kostenbepalend zijn. Toetsing hiervan heeft plaatsgevonden door eigen controle van 

tekeningen, ruimtelijsten en kostenraming. Daarnaast zijn álle gehanteerde eenheidsprijzen 

van de ramingen (bouwkundig, constructief en installatietechnisch) beoordeeld. 

j

HSP7 second opinion TG De aanbevelingen van Twynstra zijn niet vertaald in financiën. Waarom 

niet? En wat zijn de financiële consequenties van deze aanbevelingen?

TGDe aanbevelingen hebben effect op de kwaliteit en zekerheid van het plan. Uitvoering van 

de aanbeveling kan leiden tot een beter plan, gewijzigde uitvoering, meer zekerheid of 

mogelijke kostenreducties op de gecorrigeerde investeringsraming. Het zekerheidsniveau 

van de consequenties is echter nog beperkt, mede omdat dit afhankelijk is van de integrale 

uitwerking van het plan, waardoor een kostentechnische vertaling hiervan een 

onbetrouwbaar beeld geeft. De opvolging van de aanbevelingen hoeft ook niet te leiden tot 

hogere kosten.

j

HSP8 second opinion TG Wat is precies een frozen set, uit welke stukken bestaat de frozen set d.d. 

6 juni 2013, en waarom is dit nooit aan de raad aangeboden?

TGEen frozen set is een interne tekeningenset van het ontwerpteam die de stand van het 

werk op een bepaald moment weergeeft.  Vanaf dat moment wordt  het ontwerp bevroren 

en niet meer veranderd. De tijd tussen de frozen set en de definitieve indiening wordt 

gebruikt om tekeningen en rapporten netjes af te werken, om presentaties te 

vervolledigen. De frozen set wordt daarom nooit aan de opdrachtgever aangeboden, alleen 

de afgewerkte versie. Er zijn dus geen noemenswaardige inhoudelijke verschillen tussen de 

frozen set en de definitieve stukken, die een effect zouden kunnen hebben op de raming of 

de beoordeling.

j

HSP9 second opinion TG Hoe zijn de VO-stukken van een latere datum financieel geborgd in de 

kostenraming van IGG die gebaseerd is op de frozen set d.d. 6 juni 2013? 

Hoe is omgegaan met de verdere uitwerking en aanvullingen in de 

stukken die de adviseurs hebben aangeleverd na 6 juni 2013? Hoe is het 

Programma van Eisen, dat is vastgesteld op 4 juli 2013, in de 

kostenopstellingen verwerkt? 

TGZoals hierboven beantwoord in vraag HSP8 zijn er geen noemenswaardige inhoudelijke 

verschillen tussen een frozen set en de definitieve stukken, die een effect zouden kunnen 

hebben op de raming of de beoordeling. Hetzelfde geldt ook voor het PvE, dat al weken 

eerder aan het ontwerpteam in concept verstrekt is en als basis heeft gediend voor het VO 

en de raming. 

j



HSP10 second opinion TG Zijn alle bouwonderdelen en onderwerpen uit het Programma van Eisen 

opgenomen? 

TGDe second opinion betrof de beoordeling of de kostenraming een betrouwbaar beeld geeft 

van het ontwerp. De beoordeling van het ontwerp tov het Programma van Eisen is hier 

geen onderdeel van. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het ontwerpteam.

j

HSP19 second opinion TG De tijdelijke huisvesting is eveneens een forse post in het totaalbudget. 

Heeft TG hiervan de tijd en de opgenomen kosten beoordeeld? 

TGDe bijdrage tijdelijke huisvesting is een vaste post in de investeringskostenraming die naar 

de begroting tijdelijk theater vloeit en is niet beoordeeld door TG.

j

HSP28 vergelijking De laagbouw van het ministerie is qua bouwvolume, verdiepingshoogte 

en draagkracht constructie niet geschikt om gerenoveerd te worden, zo 

word gesteld. Zijn er onderliggende onderzoeken beschikbaar die dit 

aantonen? Zo ja, kunt u die ter inzage leggen?

NRADeze zijn al beschikbaar gesteld, zie de technische rapportage / hoofdstukken bouwkunde, 

constructie en gebouwakoestiek. In de laagbouw van het ministerie hebben de eerste twee 

verdiepingen een bruto hoogte van 2.80 m. en de verdiepingen daarboven een bruto 

hoogte van 3.40 m. Het is daarom onmogelijk om studio's en uitvoeringszalen van 5 tot 12 

meter hoogte in de huidige laagbouw in te passen. In het plan Dooievaar is uitgegaan van 

het plaatsen van de grote zalen in de patio op laag 2 op het parkeerdek. De bestaande 

constructie is echter alleen gedimensioneerd op het dragen van de daktuin maar niet op 

het dragen van een theaterzaal met een toneeltoren van 25 meter hoogte. De 

noodzakelijke ingrepen zijn zodanig ingrijpend dat sloop en nieuwbouw onvermijdelijk 

wordt om het KC te kunnen realiseren.

j

HSP29 vergelijking In de toren van het ministerie zouden om en om verdiepingsvloeren 

weggehaald moeten worden om het gebouw geschikt te maken voor het 

KC. Wat is hiervan precies de reden en zijn ook hier rapporten ter 

onderbouwing over beschikbaar?

CarstenDeze zijn al beschikbaar gemaakt, zie de technische rapportage / hoofdstukken 

bouwkunde, constructie en gebouwakoestiek. In de Justitie-toren bedraagt de hoogte 

onder de betonconstructie 2.95 m. Daarin moeten geluidsisolatiepaketten ingebouwd 

worden met een zwevende vloer en plafond  en ruimte voor akoestische kussens, 

installaties en lichtarmaturen. Blijft over een plafondhoogte van circa 2,40 m. Dat is lager 

dan het Bouwbesluit en functioneel, akoestisch en proportioneel onverantwoord. Ter 

vergelijking, de lesruimten in het nieuwe Conservatorium van Amsterdam hebben een 

netto plafondhoogte van circa 4,00 meter. Alleen de ruimten met standaard geluidseisen, 

zoals kantoren en de klaslokalen voor de School van Jong talent, passen in de bestaande 

verdiepingshoogte. Alle overige ruimten passen helaas alleen als er om-en-om vloeren 

gesloopt worden. 

j

HSP31 vergelijking In de renovatievariant zijn de kosten van theatertechniek aanmerkelijk 

hoger dan in het Spuiforum. Hoe verklaart u dit verschil? 

IGGDit wordt hoofdzakeljk verklaard doordat het tijdelijk theater is inbegrepen in de 

bouwkosten. De theatertechniek voor het tijdelijk theater en de ombouw vanwege de 

fasering zijn opgenomen in de post theatertechniek.

j

HSP32 vergelijking Wat is precies de reden dat in de renovatievariant de fontein moet 

verdwijnen?

FrankInschatting is dat door de aanbouw van de foyer op het Spuiplein de fontein door de ligging 

niet in gebruik kan blijven. Aanname daarbij is ook dat bij herinrichting van het plein sprake 

zal zijn van verwijderderingskosten voor de fontein. 

j

HSP34 vergelijking Met minder m2 voor het KC in de renovatievariant zou het KC ook 

minder huur moeten betalen. Waarom is dat niet verdisconteerd in de 

exploitatie? 

CarstenHet functionele metrage van het KC is niet lager, maar ook niet hoger dan in Spuiforum. 

Het bruto metrage van het KC is juist veel hoger in de renovatievariant. Aangezien het KC 

niet meer huur kan betalen, zijn alle verschillen in de exploitatie (totaal € 1,5 mln per jaar) 

in beeld gebracht als verschil.

j

HSP35 vergelijking Is aan Proper Stok/Heijmans gevraagd om de herontwikkeling van het 

ministerie tbv het KC-deel op zich te nemen? Zo nee, waarom niet? 

FrankDeze vraag zou niet passen in de contractuele relatie met Heijmans die gebaseerd op een 

totaal van het Spuiforum los staande programmatische insteek met de daarbij behorende 

financiële parameters. 

j



HSP36 vergelijking Hoe verklaart u het opmerkelijke verschil in beoordeling van de 

renovatievariant door RO en NDT?

CarstenDeze is door de instellingen zelf al duidelijk toegelicht. j

HSP37 ontwerp Spuiforum Hoe is precies de geluidsisolatie van de popzaal met aangrenzend de 

openslaande balkondeuren naar het dakterras gewaarborgd? Betekent 

de aanwezigheid van openslaande balkondeuren en een dakterras niet 

dat zonder meer de geluidsnormen voor de bewoners direct tegenover 

het Spuiforum zullen worden overtreden?

NRADe concertzaal is in de nieuwbouwvariant geschikt gemaakt voor versterkte concerten. De 

geluidisolatie van gevels en daken voldoet aan de wettelijke geluidseisen. Er zijn geen 

balkondeuren die direct openen aan de zalen (tenzij deuren voor onderhoud,  maar die zijn 

nooit geopend bij concerten). Er zijn alleen balkontoegangen vanuit de foyers. Tussen de 

foyers en de zalen zijn er altijd geluidssluizen (twee deuren).  In principe komt er dus geen 

muziek naar buiten vanuit de concertzaal. Wat betreft het gebruik van het dak als café-

terras zullen er dezelfde regels gesteld moeten worden vergelijkbaar met een café-

terrassen op straatniveau.

j

HSP38 ontwerp Spuiforum Welke normen gaat de gemeente hanteren wat betreft lichthinder voor 

de bewoners direct tegenover het Spuiforum en hoe 'soepel' zal de 

gemeente die hier in de binnenstedelijke situatie toepassen? Met andere 

woorden: zijn er harde en concrete normen waar de bewoners tegenover 

het Spuiforum de gemeente wat betreft lichthinder op kunnen 

aanspreken en welke zijn dat dan?

CarstenEr zijn geen wettelijke normen voor wat betreft lichthinder, noch hebben wij nu zelf 

normen ontwikkeld. Maar het college is bereid  hierover redelijke afspraken te maken in 

relatie tot tijdsperiode en intensiteit. Overigens stellen wij vast dat 'hinder' deels een 

subjectief begrip is, waarbij andere emoties kunnen spelen dan het aantal lumen. Indien 

geen enkele prijs wordt gesteld op lichtinval, is dit goed oplosbaar door zelf bepaalde 

verduisterende maatregelen te nemen. 

j

HSP39 ontwerp Spuiforum Klopt het dat de gemeente nog niet heeft onderzocht wat de 

consequenties van geluids- en lichthinder voor de bewoners direct 

tegenover het Spuiforum zijn terwijl de Spuiforum zeer dicht op hun 

woningen staat? Met andere woorden: klopt het, dat het ontwerp geen 

rekening houdt met de leefbaarheid voor de bewoners direct tegenover 

het Spuiforum?

CarstenHet plan wordt bij de bouw-en gebruiksvergunning getoest op de wettelijke eisen ten 

aanzien van geluidsisolatie voor omwonenden. Het ontwerpteam gaat bij haar ontwerp uit 

van deze eisen. Zie onder meer de toetsing van de geluidseisen voor omwonenden in de 

technische rapportage, hoofdstuk Akoestiek. Lichthinder is een minder duidelijk gegeven in 

de regelgeving, hierover zullen redelijke afspraken gemaakt moeten worden in relatie tot 

tijdsperiode en intensiteit.

j

HSP40 kosten Het Spuiforum bevindt zich in de fase van Voorlopig Ontwerp. Wanneer 

denkt u het Definitief Ontwerp voor te kunnen leggen aan de raad? Kunt 

u garanderen dat ook in de fase van het DO blijkt dat het Spuiforum 

binnen het budget van 181 miljoen kan worden gerealiseerd? Zo ja, 

waarom? Zo nee, waarom niet?

CarstenUitgaande van een start in november 2013, achten wij juli 2014 haalbaar. Indien de 

aanbesteding op DO-stukken (in plaats van een uitgewerkt bestek), dan zal het DO iets 

dieper uitgewerkt moeten zijn en moet hier enige tijd bij opgeteld worden. De planning 

hiervan is nog niet definitief. Voor het ontwerpteam is de VO-raming taakstellend. Dit is 

een verantwoordelijkheid voor het gehele ontwerpteam, waarbij IGG als kostenmanager 

een integrerende, toetsende en bewakende rol heeft. Eventuele tegenvallers worden 

gecompenseerd met meevallers en zonodig vinden ontwerpaanpassingen of versoberingen 

plaats die met behoud van de functionaliteit moeten gaan leiden tot lagere kosten. Wij 

achten daarom de kans zeer groot dat de kostenraming van het DO binnen de marges valt. 

j

HSP41 grex Spuiforum Kunt u garanderen dat als eventueel toch het Spuiforum wordt gebouwd 

de grondexploitatie van het Wijnhavenkwartier niet verder naar beneden 

wordt bijgesteld? Zo nee, waarom niet?

CarstenOp dit moment wordt de grondexploitatie Wijnhaven fase 2 integraal herzien en worden zo 

nauwkeurig mogelijk de verwachte kosten en opbrengsten geraamd. Na vaststelling is het 

streven erop gericht binnen deze raming te blijven en het saldo niet te overschrijden. Dat 

neemt niet weg dat in elke grondexploitatie risico's aanwezig zijn en kunnen optreden, 

zodat garanties in deze niet bestaan. 

j

HSP42 algemeen Kunt u een overzicht geven van alle evenementen die in 2012 hebben 

plaatsgevonden en hoeveel bezoekers dit in totaal heeft getrokken? En 

kunt u aangeven wat het alternatief is voor deze evenementen 

gedurende de bouw van het Spuiforum en daarna?

CarstenDeze vraag is op deze korte termijn niet te beantwoorden. Het alternatief voor 

evenementen zal per evenement sterk verschillen en het is niet altijd aan het college om dit 

aan te dragen. Het onderwerp zal de komende tijd zeker aandacht krijgen. 

j



HSP43 tijdelijke huisvesting Hoe is de stand van zaken mbt de tijdelijke huisvesting van het NDT mbt 

het Spuiforumplan?

WybrenGedurende de bouw van Spuiforum worden de voorstellingen van RO, NDT en DMC 

verplaatst naar het Zuiderstrandtheater. De kantoren van RO en DMC zijn in Loods3. Het 

NDT wil haar oefenruimten, kantoren, enz. liever op een andere locatie in de stad en 

onderzoekt momenteel enkele andere locaties op haalbaarheid.

j

S,G,H1 vergelijking Op de tekeningen staan in de verschillende ruimten netto (fno) 

oppervlaktematen vermeld. Wij hebben die maten opgeteld. Daaraan 

toegevoegd de oppervlaktematen van de foyers in de renovatievariant 

waar geen getallen in vermeld waren. Wij komen tot de volgende 

getallen: Dans- en muziekcentrum: PvE: 13.325 m2, Spuiforum: 

ruimtestaat 14.977 m2, op tekening 12.883 m2, Renovatie: ruimtestaat 

13.154 m2, op tekening 13.658 m2; Residentieorkest: PvE: 1.510 m2, 

Spuiforum: ruimtestaat 1.533 m2, op tekening 1.537 m2, Renovatie: 

ruimtestaat 1.702 m2, op tekening 1.772 m2; Nederlands Danstheater: 

PvE: 2.840 m2, Spuiforum: ruimtestaat 2.662 m2, op tekening 2.502 m2; 

Renovatie: ruimtestaat 2.983 m2, op tekening 2.890 m2; Koninklijk 

Conservatorium: PVE: 9.406 m2, Spuiforum: ruimtestaat 8.227 m2, op 

tekening 8.011 m2, Renovatie: ruimtestaat 9.965 m2, op tekening 13.077 

m2. a) Kan het college deze verschillen verklaren?, b) Hoe komt deze 

verschillen tot uitdrukking in de weging van beide plannen?

NRAZie antwoord op vraag GL13. j

S,G,H2 vergelijking In de renovatievariant zien wij ruimten die in het PvE en het Spuiforum 

niet voorkomen, zoals 615 m2 berging en 797 m2 reserveruimte. Bent u 

met ons eens dat een efficiënter gebruik van de bestaande beschikbare 

ruimte het totale bouwvolume had kunnen verminderen? Wat betekent 

dit voor de beoordeling?

NRADe oppervlakte van een bestaand gebouw is nooit exact even groot als de oppervlakte van 

een PvE. Daardoor blijven er in een renovatievariant restruimten over. Dit betreft 

voornamelijk de bestaande kelder van de Ministerie-toren. Deze kelder kan deels benut 

worden voor bergingen, maar het grootste deel van de kelder is niet voor andere functies 

te benutten door de plaats in het gebouw, positie van kolommen, gebrek aan daglicht, enz.  

De overblijvende kelderruimte is daarom als als reserveruimte aangemerkt.  Aangezien in 

de kelder niets wordt toegevoegd qua afwerkingen of installaties, heeft de kelderruimte 

geen effect op de bouwkosten en dus ook niet op de beoordeling.

j

S,G,H3 vergelijking Het PvE vraagt voor de foyer van de ensemblezaal een oppervlak van 666 

m2 Volgens de ruimtestaat bedraagt het oppervlak van de foyer van de 

ensemblezaal in de renovatievariant 798 m2 op laag 02. Niet het gehele 

oppervlak is meegeteld: wij komen aan ongeteld 370 m2 op laag 02, 664 

m2 op laag 03 en 761 m2 op laag 04.Waarom zijn deze oppervlakken niet 

op tekening vermeld en niet in de oppervlaktestaat meegenomen?

NRADe foyer van de Ensemblezaal bevindt zich op laag 02 langs de Turfmarkt, aansluitend op 

de foyers van LDT en DAPZ. De lichtgeel gekleurde ruimten op laag 03 en 04 rond de 

trappen in de "hal van de instellingen"  is gerekend als circulatieruimte, die overdag dient 

als hart van de instellingen, entree van het KC,  knooppunt voor alle circulatie van van 

gebruikers in het gebouw (hier voorzien op aanwijzing van Dooievaar)  's Avonds kan er een 

dubbel gebruik zijn als overloop van de ensemblezaal. Dit is dus geen onderdeel van de 

FNO, maar opgenomen in de BVO. 

j

S,G,H4 vergelijking Is in de vergelijking tussen de renovatievariant en het Spuiforum 

meegenomen dat in het Spuiforum de vier drumcabines slechts 

bereikbaar zijn via een 2,00 meter hoge trap terwijl zij in de 

renovatievariant traploos te bereiken zijn?

NRANiet op dit individuele punt, maar op totaalniveau wel. Aan beide varianten zijn op 

detailniveau plussen en minnen te constateren. Om een ander voorbeeld te noemen 

tegenover uw voorbeeld, moeten in de renovatievariant bijvoorbeeld de backstage ruimten 

van de DAPZ met trappen en hefplatforms overbrugd moeten worden, wat niet conform 

PvE is en veel problematischer is dan het hoogteverschil bij de drumcabines. Voor de 

vergelijking op het criterium "functionaliteit" is een weging gemaakt over het geheel van 

alle  functionele aspecten.

j



S,G,H5 vergelijking Is in de vergelijking tussen de renovatievariant en het Spuiforum 

meegenomen dat in het Spuiforum de vier studieruimten slagwerk wel 

over de vereiste netto plafondhoogte van 4,00 meter kunnen beschikken 

en in het Spuiforum niet (bruto hoogte tussen bovenkant vloeren 19,40 + 

en 23,40 + 4,00 m, daar moet de dikte van de vloer dus nog af)?

NRAVoor de vergelijking op het criterium "functionaliteit" is een weging gemaakt over het 

geheel van alle  functionele aspecten (plussen en minnen).

j

S,G,H6 vergelijking Voor het conservatorium worden in het PvE 112 leskamers (klein, middel, 

middelgroot en groot), en studieruimten (klein, middel, groot en 

slagwerk) gevraagd. In het Spuiforum vinden we er slechts 74 (66 %) en 

in de renovatievariant 134 (120 %). Is dit in de vergelijking tussen de 

renovatievariant en het Spuiforum meegenomen?

NRAIn het PvE worden 112 les/studieruimten voor KC gevraagd. In de nieuwbouwvariant zijn 94 

ruimten getekend. (83%) De ontbrekende ruimten zullen in een volgende fase verder 

ingepast worden door middel van herschikkingen van de lay-out binnen de totale 

vloeroppervlakte.  In de renovatievariant zijn 134 ruimtes getekend, meer dan het PvE. Dit 

komt omdat het bestaande gebouw iets groter is dan het gevraagde programma, bij het 

vullen van de ministerietoren blijft ongeveer een halve verdieping over (circa 350 m2 netto) 

Deze overblijvende restruimte is gevuld met 22 kleine oefenruimtes (KC-80/81) De 

overmaat is de consequentie van het gebruik van een bestaand gebouw, waardoor alles 

ruimer in zijn jasje komt.

j

S,G,H7 vergelijking Voor het conservatorium worden in het PvE 2.724 m2 leskamers (klein, 

middel, middelgroot en groot), en studieruimten (klein, middel,groot en 

slagwerk) gevraagd. In het Spuiforum vinden we slechts 1.810 m2 (66 %) 

en in de renovatievariant 3.163 m2 (116 %) volgens eigen telling van de 

oppervlakten op tekening. Is dit in de vergelijking tussen de 

renovatievariant en het Spuiforum meegenomen?

NRAIn het PvE worden 2.724 m2 les/studieruimten voor KC gevraagd In de nieuwbouwvariant is 

2.458 m2 getekend. (90%) De ontbrekende ruimten zullen in de volgende fase verder 

ingepast worden door middel van herschikkingen van de lay-out binnen de totale 

vloeroppervlakte.  In de renovatievariant is  3.156 m2 getekend, meer dan het PvE. Dit 

komt omdat het bestaande gebouw iets groter is dan het gevraagde programma, bij het 

vullen van de ministerietoren blijft ongeveer een halve verdieping over (circa 350 m2 netto) 

Deze overblijvende restruimte is gevuld met 22 kleine oefenruimtes (KC-80/81) De 

overmaat is de consequentie van het gebruik van een bestaand gebouw, waardoor alles 

ruimer in zijn jasje komt.

j

S,G,H8 Is in de vergelijking tussen de renovatievariant en het Spuiforum 

meegenomen dat in het Spuiforum de bruto verdiepinghoogte van de 

inzingruimte voor een deel slechts 4,00 m bedraagt en voor de rest 8,00 

m 2 en in de renovatievariant bruto 13,60 m? Wat is voor deze ruimte de 

vereiste vrije hoogte?

NRAIn beide varianten is er geen inzingruimte. Waarschijnlijk doelt u op de 

Orkestrepetitieruimte (Allen-04) Voor de akoestiek van deze zaal is niet zozeer de hoogte, 

maar het volume van de zaal van belang voor de akoestiek. Streven is circa 3000 tot 4000 

m3. Doordat in de renovatievariant de orkestrepetitiezaal eerst als tijdelijk theater wordt 

gebruikt (gedeelte met toneel en toren) ontstaat er een overmaat die niet strikt 

noodzakelijk is. Dit is een consequentie van de tijdelijke huisvesting voor NDT en RO in het 

Ministerie.

j

S,G,H9 vergelijking Waarom ontbreekt zowel in het Spuiforum als in de renovatievariant de 

vuilafvalruimte (perscontainers, papier / karton, glas, GFT etc.)? Deze 

ruimte dient volgens het PvE met rolluik aan straatzijde, ruim 

toegankelijk voor vrachtwagen (om perscontainers op te halen), te 

worden geplaatst.

NRADe afvalruimte was nog niet opgenomen in het oorspronkelijke programma, maar is later 

toegevoegd. In beide plannen kan deze ruimte gemakkelijk geintegreerd worden.

j



S,G,H10 vergelijking De vereiste minimale plafondhoogte voor ruimten in het Koninklijk 

Conservatorium bedraagt 2,60 m. De beschikbare verdiepingshoogte in 

de Justitietoren is 3,40 m. Van de 180 ruimten die voor het KC in de toren 

zijn ondergebracht op een etage met een dubbele verdiepingshoogte 

vanwege het slopen van een vloer (6,80 m) vermeldt het PvE slechts voor 

29 lokalen de eis van een doos-in-doos-geluidisolatie. Kan het college 

aangeven waarom er niet efficiënter gebruik is gemaakt van de ruimte in 

de toren?

NRAIn de toren liggen 153 ruimtes waarin muziek wordt gemaakt en die volgens het PvE een 

bepaalde geluids-isolatieniveau nodig hebben. In het technische rapport / hoofdstuk 

akoestiek (Level) wordt uitvoerig toegelicht welke isolatiepaketten nodig zijn om de 

verschillende geluidseisen te halen. De inbouw en maatvoering wordt uitvoerig toegelicht 

in het technisch rapoort / hoodstuk bouwkunde.  De vrije hoogte onder de bestaande 

betonconstructie In de Justitie-toren bedraagt 2.95 m. Als daarin de noodzakelijke paketten 

ingebracht worden (zwevende vloer, plafond, zone voor akoestische kussens, installaties en 

lichtarmaturen)  blijft een plafondhoogte over van 2,40 m. Dat is lager dan het Bouwbesluit 

en functioneel, akoestisch en proportioneel onverantwoord. Ter vergelijking, de lesruimten 

in het nieuwe Conservatorium van Amsterdam hebben een netto plafondhoogte van circa 

4,00 meter. Alleen de kantoren en de klaslokalen voor de School van Jong talent passen in 

de bestaande verdiepingshoogte, hiervoor zijn vier bestaande verdiepingen benut. De 

overige ruimten passen alleen als er om-en-om vloeren gesloopt worden. Efficienter kan 

het niet binnen de bestaande toren. 

j

VVD5 second opinion TG 

nieuwbouw

Een aantal onderdelen valt buiten de scope van de second opinion. In 

hoeverre zijn alle risico’s nu wel in beeld in het onderzoek? 

TG/CarstenDe second opinion heeft betrekking op de belangrijkste kostenposten en risico-

inschattingen in het project. Circa 90% van alle kostenposten is aan een second opinion 

door TG onderworpen. Niet bij de second opinion betrokken zijn in uw vraag VVD3 

genoemde zaken, die ofwel vaststaan (grondkosten) ofwel waarvan de risico's in beeld zijn.  

j

VVD13 second opinion TG 

nieuwbouw

Dienen de vrachtwagenliften bij calamiteiten voor transport van minder- 

en/of niet-validen? Is daar rekening mee gehouden? (11)

TG/CarstenEen inhoudelijk oordeel over het ontwerp behoort niet tot de second opinion. TG heeft zich 

beperkt tot het geven van een second opinion op de investeringsraming behorend bij het 

Voorlopig Ontwerp. Het ontwerpteam geeft aan dat de vrachtwagenliften alleen zijn 

bedoeld voor goederentransport en vormen geen onderdeel van de ontruimingsstrategie. 

Minder en/of niet-validen worden geëvacueerd door de brandweer middels de 

brandweerliften. Zie uitgebreide evacuatiesttrategie in technisch rapport / hoofdstuk 

bouwfysica / deel brand / DGMR

j

VVD14 second opinion TG 

nieuwbouw

Wat is het oordeel over de roltrappen? Kunnen de roltrappen de toeloop 

naar de diverse ruimten, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin, 

aan? Of is er een risico dat dit bij piekmomenten niet het geval zal zijn? 

Graag een toelichting. (11) 

TG/CarstenEen inhoudelijk oordeel over het ontwerp behoort niet tot de second opinion. TG heeft zich 

beperkt tot het geven van een second opinion op de investeringsraming behorend bij het 

Voorlopig Ontwerp. De capaciteitsberekeningen van de roltrappen is te vinden in het 

technisch rapport, hoofdstuk Installaties / Techniplan blz. 17-20. 

j

VVD20 second opinion TG 

nieuwbouw

Waarom vallen de grondkosten buiten de scope van de second opinion, 

zeker gezien de opmerking over geïntegreerde aanbesteding? Welk risico 

loopt de gemeente als deze geïntegreerde aanbesteding niet wordt 

gevolgd? (15)

TG/CarstenDe grondkosten volgen uit de Grondprijzenbrief 2013 van de gemeente en wordt berekend 

op basis van het aantal m2 bvo x € 186. Deze cijfers zijn een gegeven, zodat een second 

opinion hierop geen toegevoegde waarde heeft.

j

PvdA1 ontwerp renova Heeft architect Neutelings bij het maken van de renovatievariant ook een 

taakstellend budget meegekregen? Zo ja, welk bedrag is uitgangspunt 

geweest bij het taakstellend budget van de renovatievariant tov het 

Spuiforum?

CarstenOm de twee varianten vergelijkbaar te maken (o.a. aspect 'significant goedkoper'), was het 

uitgangspunt niet een taakstellend  budget, maar een gelijk niveau van afwerkingen, 

installaties en functionaliteit voor de twee varianten. Vervolgens onstaat een financieel 

verschil door de mogelijkheid of onmogelijkheid van hergebruik en door de verschillen in 

vormkenmerken van de bestaande gebouwen.

j



PvdA2 ontwerp renova Waarom wordt de gehele laagbouw van het Justitiegebouw in de 

renovatievariant gesloopt?

NRAZie de technische rapportage / hoofdstukken bouwkunde, constructie en gebouwakoestiek. 

In de laagbouw van het ministerie hebben de eerste twee verdiepingen een bruto hoogte 

van 2.80 m. en de verdiepingen daarboven een bruto hoogte van 3.40 m. het is daarom 

onmogelijk om studio's en uitvoeringszalen van 5 tot 12 meter hoogte in de huidige 

laagbouw in te passen. In het plan Dooievaar is uitgegaan van het plaatsen van de grote 

zalen in de patio op laag 2 op het parkeerdek. De bestaande constructie is echter alleen 

gedimensioneerd op het dragen van de daktuin maar niet op het dragen van een 

theaterzaal met een toneeltoren van 25 meter hoogte. De noodzakelijke ingrepen zijn 

zodanig ingrijpend dat sloop en nieuwbouw onvermijdelijk wordt om het KC te kunnen 

realiseren.

j

PvdA3 ontwerp renova Waarom komt voor de nieuw gebouwde laagbouw voor een groot 

gedeelte dezelfde verdiepingshoogte terug als de huidige laagbouw?

NRADeze stelling is niet juist, de verdiepingshoogte wordt juist overal verdubbeld. De 

bestaande laagbouw heeft een bruto verdiepingshoogte van 2.80 m voor de eerste twee 

verdieping en 3.40 m voor de zes verdiepingen daarboven. Dit wordt in de nieuwe 

laagbouw 5.60 m voor de begane grond (t.b.v. museum en commerciële ruimten),  6.80 m 

voor de bovenliggende verdiepingen (t.b.v. foyers en studio's) en 13,60 m (t.b.v. de grote 

uitvoeringszalen).

j

PvdA4 ontwerp renova In de impressies van de renovatievariant wordt een uitbouw van het 

hotel gevisualiseerd. Hoe realistisch schat het college deze ontwikkeling 

in?

CarstenDit is niet onderzocht, maar is op wens van Dooievaar als impressie opgenomen. j

PvdA5 BBN Er liggen momenteel twee second opinions voor met opvallend 

verschillende uitkomsten. Wat is het verschil geweest in de werkwijze 

van Twijnstra Gudde en bbn? En van welke documenten is gebruikt 

gemaakt bij de 'second opinion spuiforum' van Twijnstra Gudde? 

TGTwynstra Gudde heeft een second opinion uitgevoerd op de raming zoals die is opgesteld 

door IGG. BBN heeft op basis van de openbare stukken van het VO met verschillende 

aannames een eigen raming gemaakt. Daarbij heeft geen contact plaatsgevonden met het 

ontwerpteam of de gemeente. De second opnion van TG is uitgevoerd met als basis de 

'frozen set' van het voorlopig ontwerp van Neutelings Riedijk, inlcusief alle onderliggende 

documenten, zoals toegelicht in bijlage 1 van de rapportage van TG.  Daarnaast hebben er 

nadere toelichtingen en aanvullingen plaatsgevonden zoals opgenomen in bijlage 2.

De scope van het onderzoek werd bepaald door de kostenonderdelen die tot het Spuiforum 

gerekend worden. Onderdelen die in de grondexploitatie opgenomen zijn, of commerciele 

ruimtes (wel onderdeel van het ontwerp maar niet tbv het Spuiforum) zijn niet 

meegenomen in de kostenraming van IGG en ook niet in de gecorrigeerde versie van TG.

j

PvdA6 second opinion TG Twijnstra Gudde geeft aan in de 'second opinion spuiforum' dat deze is 

gemaakt op basis van de kostenraming van IGG op de frozen set d.d. 6 

juni 2013. Zoals bekend is er een rapportage gemaakt van technische 

studies voorlopig ontwerp d.d. 18 juni. Dit document laat duidelijk zien 

dat er verschillen zitten in uitgangspunten van de verschillende adviseurs 

in het voorlopig ontwerp en dat de frozen set van 6 juni achterhaald is. 

Waarom heeft Twijnstra Gudde deze verschillen niet meegenomen in de 

second opinion van het spuiforum?

TGDe second opnion is uitgevoerd met als basis de 'frozen set' van het voorlopig ontwerp van 

Neutelings Riedijk, inlcusief alle onderliggende documenten, zoals toegelicht in bijlage 1 

van de rapportage van TG.  Daarnaast hebben er nadere toelichtingen en aanvullingen 

plaatsgevonden zoals opgenomen in bijlage 2.

Verschillen zijn benoemd in de rapportage en daarbij is tevens aangegeven hoe hier verder 

mee omgegaan is. 

j



PvdA8 vergelijking Kan het college een nadere toelichting geven op de verschillen tussen 

beide varianten voor brede programmering?

Henk ScholtenTot de brede programmering rekenen wij met name grootschalig amusement (musical, 

show, spektakel e.d.), popmuziek, programmering voor jongeren en cultureel diverse 

activiteiten. De Spuiforum variant biedt hiervoor op alle onderdelen goede faciliteiten. In 

de renovatievariant is minder ruimte voor grootschalig amusement, omdat het aantal 

stoelen in de theaterzaal lager is en er geen zijtonelen zijn. Voor popmuziek zijn de 

faciliteiten in de concertzaal in beide varianten gelijkwaardig, in de theaterzaal zijn de 

faciliteiten minder in de renovatievariant vanwege minder stoelen en minder 

geluidsisolatie. Bij de programmering voor jongeren verwacht DMC in de Spuiforum variant 

betere voorwaarden te hebben, omdat in die variant het KC en zijn studenten permanent 

'in huis' zijn. Voor cultureel diverse activiteiten zijn er geen grote verschillen tussen de twee 

varianten.

j

PvdA9 vergelijking In de vergelijking blijken de structurele exploitatielasten van de 

renovatievariant 1,5 mln hoger uit te vallen. Hoe kan dit worden gedekt?

CarstenDat kan niet door het DMC een extra taakstelling op te leggen. De raad zal bij de 

begrotingsbehandeling moeten voorzien in dekking voor een extra jaarlijkse bijdrage aan 

de exploitatie. Dit is een integrale afweging die u vóór het eerste jaar van de exploitatie van 

Spuiforum moet maken. 

j

PvdA10 vergelijking In het Programma van Eisen staan een aantal ruimtes (totaal 852m2 fno) 

dat niet in het Spuiforum plan (de tekeningen) zijn opgenomen. In de 

renovatievariant zijn deze ruimten (totaal 1016 m2 fno) uit het 

programma van eisen wel opgenomen. Zijn deze extra vierkante meters 

in de renovatievariant in mindering gebracht in de 

bouwkostenberekening van de renovatievariant?

CarstenIn beide varianten zijn er ruimten met een grotere of juist kleinere oppervlakte t.o.v het 

PvE. Dat is normaal in deze fase van het ontwerp. Ontbrekende ruimten worden binnen 

een plan gecompenseerd door andere ruimten die weer te groot zijn. Voor de 

bouwkostenraming gaat het om het totaal aan bruto oppervlakte, geveloppervlak, 

installaties, funderingen, constructie, enzovoort.  In een bestaand gebouw is het niet 

mogelijk om zo maar delen weg te laten en niet te tellen. Ze moeten uiteindelijk wel 

(af)gebouwd/aangepast worden.

j

PvdA11 vergelijking Hoe wordt in beide plannen de vuilafvalruimte oftewel de 

afvalverwerking geregeld?

NRADe afvalruimte was nog niet opgenomen in het oorspronkelijke programma, maar is later 

toegevoegd. In beide plannen kan deze ruimte zonder problemen geïntegreerd worden.

j

PvdA12 vergelijking Hoeveel meer of minder studio- en lesruimten krijgen het Spuiforum en 

de Renovatievariant t.o.v. de huidige huisvesting van het Koninklijk 

Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan?

NRAOver deze informatie beschikt het college zelf niet, maar het KC gaat hierop in op hun site. 

http://www.koncon.nl/nl/Nieuws%20en%20concerten/Spuiforum/

j

PvdA13 vergelijking Hoeveel parkeerplaatsen meer of minder heeft de renovatievariant t.o.v. 

het Spuiforum? Gaan er parkeerplaatsen verloren bij de 

nieuwbouwvariant door constructieproblemen in de kelder?

NRAZie hiervoor het hoofdstuk parkeren in het technisch rapport, blz 55-57. De 

renovatievariant heeft circa 280 plaatsen in de Spuigarage en 206 onder het ministerie 

(huidig is 445, dus 239 plaatsen gaan verloren) De nieuwbouwvariant heeft ook circa 280 

plaatsen in de Spuigarage, evenveel als bestaand (dus geen plaatsen verloren). De  door 

BBN gesignaleerde verschillen tussen bouwkundig en constructief ontwerp zijn ook in het 

ontwerpteam gesignaleerd en op elkaar afgestemd. Dit leidt niet tot afname van het aantal 

parkeerplaatsen of hogere bouwkosten.

j

PvdA14 vergelijking In de renovatievariant staat een gedeelte van de vrachtwagens in de 

expeditieruimte. In het Spuiforum staan ze op straat. Welke oplossing is 

beter, op straat of inpandig?

NRAWat betreft de functionaliteit voor de medewerkers bij laden lossen zijn beide opties 

evenwaardig. In het geval van de nieuwbouwvariant wordt namelijk uitgegaan van dock-

shelters, waardoor wind en regen hinder vermeden wordt (een soort harmonica die rond 

achterkant van de vrachtwagen vouwt). Stedenbouwkundig is inpandig parkeren natuurlijk 

fraaier, omdat de vrachtwagen dan uit het zicht is. Deze oplossing zou in de 

nieuwbouwvariant ook geïntegreerd kunnen worden.  

j



PvdA15 vergelijking Zijn lager gelegen zalen zoals in de renovatievariant beter of slechter 

exploiteerbaar t.o.v. de hoger gelegen zalen in het Spuiforum?

Henk ScholtenBelangrijk zijn de bereikbaarheid en de faciliteiten van zalen, de ligging van zalen ten 

opzichte van secundaire ruimtes (breakout rooms) en ten opzichte van horeca faciliteiten. 

Of zalen hoger of lager liggen is daarbij van minder belang.

j

PvdA16 vergelijking Wat zijn de extra kosten in de renovatievariant voor de tijdelijke 

verhuizingen voor het RO en NDT voor de gefaseerde renovatie en hoe 

verhouden die zich tot de geraamde kosten voor de tijdelijke huisvesting 

in de nieuwbouwvariant?

CarstenDeze vergelijking is niet te maken. In de ramingen renovatievariant zijn de kosten van het 

maken van het tijdelijke theater inbegrepen, alsmede de kosten van verbouwing van dit 

theater om het de definitieve bestemming te geven: ensemblezaal, orkestrepetitiezaal en 

studio. We hebben echter geen rekenkundige 'toerekening' gedaan naar de tijdelijke 

situatie in de renovatievariant. Dat is ook niet mogelijk omdat elke tijdelijk gecreëerde 

j

D66\5 second opinion TG 

nieuwbouw

Hoe gaat u de aanbeveling over de trafo- en telecomruimte 

opvolgen/een eventuele aanpassing doorvoeren? Graag een uitgebreide 

toelichting.

TGAfhankelijk van de uitkomst van gesprekken met de nutsbedrijven zou de traforuimte en 

meterruimten eventueel naar de begane grond verplaatst moeten worden. Aangezien deze 

ruimten al in het gebouw zitten (nu op kelderniveau) zijn ze al meegenomen in de raming 

en gaat het het alleen om een beperkte herschikking van de lay-out van de begane grond.

j

D66\18 algemeen Twijnstra Gudde heeft de second opinions voor nieuwbouw en renovatie 

gedaan. Twijnstra Gudde komt op basis van een Google zoekopgave 

vooral naar voren als organisatie-adviesbureau. Kunt u iets zeggen over 

de kostendeskundigheid en het bouwspecialisme van de mensen die het 

rapport hebben opgesteld?

TGTG werkt(e) aan tal van ambitieuze projecten zoals het Rijksmuseum, nieuwbouw van 

Codarts en renovatie van congrescentrum De Doelen Rotterdam, de cultuurstrip 

Amstelveen, theater en bibliotheek Nieuwegein, schouwburg Middelburg,  muziekpaleis 

Vredenburg/Tivoli Utrecht en op dit moment het Groninger Forum. De betreffende 

adviseurs hebben eerder aan de realisatie van het Stadskantoor Leyweg en de cultuurstrip 

Amstelveen gewerkt en werken nu onder andere aan de ontwikkeling van het Groninger 

Forum en het Haga-ziekenhuis. De bij de second opinion ingeschakelde adviseurs zijn de 

heren Van Hardeveldt, Blankestijn en Apeldoorn. Zij werken sinds de initiatieffase ook aan 

het Groninger Forum, een project dat qua complexiteit vergelijkbaar is met Spuiforum. TG 

behoorde bij de Europese aanbesteding van het perceel kostenmanagement Spuiforum tot 

de beste 3 bureaus. 

j

D66\19 algemeen Hoe is de selectie voor dit bureau en voor de overige kostenramingen 

(IGG) tot stand gekomen? Is dit in lijn met de methodiek die de gemeente 

altijd hanteert bij Grote Projecten?

CarstenTwynstra Gudde is direct benaderd op grond van goede ervaringen met dit bureau en op 

basis van de goede indruk die het bureau achterliet tijdens de niet-openbare Europese 

aanbestedingprocedure van het perceel kostenmanagement bij Spuiforum, waar het 

bureau vlak achter IGG eindigde in de gunningsfase. Een Europese aanbesteding voor 

diensten is wettelijk noodzakelijk. Daarbinnen is gekozen voor een niet-openbare 

procedure.

j

D66\20 haalbaarh.analyse 

renovatievariant

De brief van Heijmans Vastgoed BV is verhelderend over kwantitatieve 

(vooral financiële) en kwalitatieve gevolgen van de keuze voor een 

renovatievariant. Is het mogelijk – na overleg met Heijmans – om deze 

brief, met weglating van vertrouwelijke bedragen – openbaar te maken?

FrankHeijmans is bij toeval betrokken geraakt in de vergelijking tussen het Spuiforum en het plan 

van Dooievaar+. Het is het meest zorgvuldig om de contacten in de privaatrechtelijke 

verhouding tussen Heijmans en de gemeente voort te zetten op de tot nu toe gevolgde en 

gebruikelijke (niet openbare) wijze. 

j

D66\22 vergelijking Zijn de GPR scores voor nieuwbouw en renovatie 1  op 1 met elkaar te 

vergelijken? Zou een lifecycle vergelijking niet meer inzicht bieden, met 

name bij het inzichtelijk maken van kosten/opbrengsten van de 

duurzaamheidsmaatregelen zoals pv cellen?

NRA/DGMRNee, zie ook het rapport duurzaamheid van DGMR. Bij een life cycle vergelijking worden de 

kosten en opbrengsten van niet alleen de investering, maar ook de exploitatie over een 

langere periode toegepast. Deze benadering zal in de DO-fase inderdaad worden toegepast 

om te bepalen of de mogelijke extra duurzaamheidsinvesteringen waarvoor binnen het 

budget van € 181,1 mln geen ruimte is, toch gepleegd moeten worden. Terwille van de 

vergelijking zijn in beide varianten geen aanvullende duurzaamheidsmaatregelen 

opgenomen. Dus noch de investeringskosten in de bouwkostenraming, noch de 

energiebesparingen in de exploitatie.

j



D66\23 proces Ontwerpproces, daar is door de projectleider op neutrale wijze verslag 

van gedaan. Dooievaar mensen hebben zich inmiddels gedistantieerd van 

de uitkomst van het proces, maar hoe actief heeft Dooievaar 

geparticipeerd in het ontwerpproces? Waren zij slechts toehoorder of 

hebben zij actief invloed gehad? Zijn tussentijdse resultaten telkens aan 

de werkgroep voorgelegd?

CarstenWerkgroep Dooievaar+ en het ontwerpteam hebben in totaal 9 bijeenkomsten gehad in 6 

weken: 1 kick-off meeting, 4 workshopmiddagen en 4 overleggen met de gebruikers 

samen.  Elke week presenteerde het ontwerpteam de stand van het onderzoek van de 

bestaande gebouwen en de uitwerkingsvoorstellen van het plan Dooievaar. Hierna volgde 

een intensieve werksessie van drie uur waarin mogelijke keuzes werden besproken met 

Dooievaar en zij suggesties deden voor ontwerprichtingen, soms met inbreng van schetsen 

van Dooievaar. De dag nadien stuurde Dooievaar steeds een lijst met opmerkingen en 

keuzes naar het ontwerpteam die leidend waren voor de door het ontwerpteam te nemen 

ontwerpstappen. Ook bij de gebruikersoverleggen was Dooievaar in staat haar ideeen bij 

de gebruikers te toetsen.  Het ontwerpteam heeft zo goed mogelijk geprobeerd de 

ontwerpkeuzes en aanwijzingen van Dooievaar te verwerken. Alle gegevens en 

documenten zijn met Dooievaar gedeel, tekeningen zijn wekelijks verstrekt. Op verzoek van 

Dooievaar is en extra workshop gehouden. Dooievaar was bij alle vergaderingen met een 

delegatie van minstens vier man aanwezig. Door deze manier van werken was Werkgroep 

Dooievaar+ een actieve en sturende factor in het proces. Van alle sessies zijn verslagen 

gemaakt die beschikbaar kunnen worden gesteld. 

j

D66\24 PvE Het programma van eisen kon worden losgelaten, mits onderbouwd 

vernam ik tijdens de presentatie van de renovatievariant. Op welke zaken 

is dit gebeurd (graag incl de onderbouwing)

NRABij de renovatievariant heeft Dooievaar de instructie gegeven aan NRA om af te wijken van 

het PvE. Dit betreft met name het niet maken van een balkon in de LDT zaal, waardoor de 

gevraagde capaciteit van 1300 stoelen niet gehaald wordt, het niet maken van de 

gevraagde zijtonelen van de LDT zaal  en het niet aanbrengen van de gevraagde 

geluidsisolatie in de LDT zaal, waardoor de bespelingsmogelijheden beperkt worden. De 

reden hiervoor is dat door Doievaar het behoud van het bestaande LDT in haar huidige 

vorm belangrijker acht dan het PvE te volgen. Dit zou immers tot sloop en nieuwbouw 

leiden.

j

D66\25 ontwerp renova Hoeveel meter omtrek heeft de renovatievariant op maaiveldniveau, en 

hoeveel publiekstoegankelijke voordeuren krijgt het gebouw?

NRADe omtrek van het renovatievariant op maaiveld is 570 lopende meter. Er zijn twee 

openbare publieksentrees (Spuiplein en Turfmarkt) twee personeel/artiesten ingangen 

(Schedeldoekshaven NDT en RO apart) Twee expeditie ingangen (Schedeldoekshaven LDT 

en DAPZ+KC apart) twee fietsenentrees (waarvan één voor KC met interne 

studenteningang) (Houthaven)  en vier publieke parkeeringangen voor voetgangers 

(Spuiplein, Turfmarkt, Houtmarkt)

j

D66\26 ontwerp renova Wat zijn de wind-effecten van de renovatievariant op het klimaat van 

Turfmarkt en Spui?

NRADeze zijn onderzocht en worden besproken in de technische rapportage / hoofdstuk 

Bouwfysica (adviseur DGMR) blz 6 tot 8.

j

D66\27 PvE Wat zijn de wettelijke eisen voor de klaslokalen van het KC (in relatie tot 

de benodigde sloop van vloeren in toren Jubi2)?

NRAZie bouwbesluit. Verdere eisen vloeien voort uit bepaalde richtlijnen ("Frisse Scholen") en 

uit het muziek- en dansonderwijs zelf.

j

D66\28 vergelijking In het vergelijkings “plaatjes” boek, zeg ik even oneerbiedig, staat op 

pagina 33 een vergelijking tussen bebouwd oppervlak. Dit lijkt een ietwat 

valse vergelijking omdat in nieuwbouw variant, een deel van Jubi gebouw 

natuurlijk wel blijft staan (maar geen onderdeel uitmaakt van het 

Spuiforum zelf). Wat zou de m2 vergelijking zijn in geval van de 

nieuwbouwvariant.

NRAIn de vergelijking gaat erom het grondoppervlak op aarde dat nodig is om het PvE te 

realiseren te vergelijken. Dat is een maat voor de duurzaamheid. (F.A.R.-ratio) In de 

nieuwbouwvariant is die voetafdruk beduidend kleiner, omdat het JUBI kavel inderdaad 

niet nodig is. Dit kavel kan vervolgens voor een andere functie, bv woningbouw, ingezet 

worden. 

j



D66\29 vergelijking Een aantal zaken die op plaatjes van de renovatievariant wel staan, zijn 

(terecht) buiten beschouwing gelaten in de kostenramingen. Aan de kant 

van het Mercure hotel is een flinke nieuwbouw te zien; op welke wijze 

moet deze ontwikkeling tot stand komen (is daarvoor wel of geen 

medewerking/onteigening etc. Mercure vereist)?

FrankUitbreiding van het Mercure hotel vormt geen onderdeel van het project, maar is een 

additioneel voorstel in de renovatievarant. Bij een dergelijke ontwikkeling zijn door de 

positionering diverse zakelijk gerechtigden en gebruikers betrokken (hotel, restaurant, 

parkeergarage, gemeente). De betreffende initiatiefnemer zal de medewerking van deze 

partijen moeten verkrijgen door participatie resp. verwerving.  

j

D66\30 vergelijking De mogelijke geluidsbelasting is in de renovatievariant op sommige 

plekken minder. Welke precieze gevolgen (programmeermogelijkheden) 

heeft dit? Of is dit niet een norm die in de praktijk tot problemen hoeft te 

leiden?

Henk ScholtenIn beide varianten voldoet de concertzaal aan de gewenste eisen ten aanzien van mogelijke 

geluidsbelasting. Ten aanzien van de theaterzaal is de mogelijke geluidsbelasting in de 

renovatievariant beperkter dan in de Spuiforum variant. Dat kan leiden tot beperkingen in 

de programmering, bijvoorbeeld op het gebied van popmuziek (theaterconcerten), maar 

ook bij dansvoorstellingen met harde muziek. Wij realiseren ons dat in de huidige situatie 

dergelijke uitvoeringen wel eens plaatsvinden en in de praktijk niet tot problemen leiden, 

maar dat neemt niet weg dat de vergunningverlener zich aan vigerende wet- en 

regelgeving zal moeten houden.

j

D66\31 vergelijking De renovatievariant betekent meer slopen en meer en langer bouwen? 

Welke werkgelegenheidsgevolgen heeft dat?

CarstenEr is geen onderzoek gedaan naar het aantal manjaren werk voor de renovatievariant noch 

naar de spreiding van dit effect in de tijd. Aangezien de bouwkosten van de renovatevariant  

circa € 15 mln hoger is, zou de arbeidsinzet ook iets hoger kunnen zijn. Dat hangt af van de 

verhouding tussen materiaal en arbeid in de kostenstructuur. Dit hebben wij niet 

onderzocht.  Niet meegenomen in de beschouwing is het gegeven dat bij realisatie van de 

renovatieplan de grote bouwkavel 'klaar' is, terwijl bij realisatie van Spuiforum het 

Wijnhaven fase 2 nog apart ontwikkeld en gebouwd moet/kan worden. Bovendien laat de 

ligging van Spuiforum nog ruimte voor bouw van woningen aan de 

Ammunitiehaven/Schedeldoekshaven, waar de renovatievariant een beperktere 

ontwikkeling bij het hotel mogelijk maakt. 

j

D66\32 planning Er wordt door de gezelschappen gesproken van de mogelijkheid om in 

geval van nieuwbouw langer te blijven zitten, voordat verhuisd moet 

worden naar tijdelijke locatie. Past het binnen speelseizoen? Scheelt dit 

een speelseizoen extra op locatie? Is dat technisch mogelijk (geluids- en 

stofoverlast bouw) en hoe werkt dat uit voor fasering plannen 

Spuiforum?

CarstenMomenteel worden diverse scenario's in die richting onderzocht. Belangrijkste aanleiding is 

het gegeven dat de programma's 2014-2015 die voor instellingen goeddeels contractueel 

met derden vastliggen overlappen. Om dit op te lossen kan geforceerd een programma tot 

stand komen waarbij de instellingen verplichtingen jegens derden moeten opzeggen of 

delen van abonnementenseries in andere zalen moeten worden ondergebracht. Eén van de 

scenario's is dat de DAPZ één seizoen (2014-2015) jaar blijft staan op de huidige plek en de 

overige instellingen naar het Zuiderstrandtheater gaan en het woonhuisdeel van het NDT 

elders in de stad. Het LDT wordt gesloopt en op dat deel kunnen grondwerkzaamheden 

aanvangen en de bouwplaats ingericht worden. Een ander scenario is dat het LDT wordt 

verkleind tot woonhuis en de DAPZ en de zaal van het LDT worden gesloopt. In beide opties 

zullen de instellingen tijdelijk resp gedurende de gehele bouw enige bouwoverlast moeten 

accepteren. Uiteraard zal tijdens de bouw voortdurend overleg plaatsvinden over de 

bouwoverlast en mogelijkheden die in te plannen. Beide scenario's zijn uitvoerbaar zonder 

nadelige gevolgen voor de planning.

j



D66\33 BBN De raming van BBN op aanvraag van de Haagse Stadspartij scheelt heel 

veel met de ramingen van IGG en Twijnstra Gudde. Kunt u dit verklaren? 

Welke risico’s die BBN ziet en kwantificeert, onderkent u? Hoe 

ondervangt en/of beheerst u deze risico’s?

IGGRamingen: De belangrijkste verklaring van het verschil is het hanteren van foutieve 

uitgangspnten en een verkeerde demarcatie. Om een complex ontwerp als het Spuiforum 

goed te kunnen doorrekenen dient de bouwkostenmanager volledig kennis te hebben 

genomen alle ontwerpuitgangspunten. IGG heeft als kostenmanager bij alle 

ontwerpvergaderingen gezeten en daarmee op de hoogte van alle ontwerpuitgangspunten. 

BBN is niet betrokken geweest en kan daarmee niet voldoende op de hoogte zijn van de 

juiste uitgangspunten in het ontwerp. Dit heeft o.a. betrekking tot verschil in 

uitgangspunten m.b.t. de demarcatie, BBN neemt kosten op die thuis horen in de 

grondexploitatie, in de constructive uitgangspunten en posten als lichtwering.

Er zitten vervolgens zeer grote eenheidsprijsverschillen in de raming waaronder in de 

betonwanden en -vloeren, de gevelprijs, akoestische pakketten. In sommige gevallen tot 

meer dan 50%. De enige verklaring die wij hiervoor hebben is dat BBN niet de juiste 

uitgangspunten hanteert en hierdoor tot veel hoger eenheidsprijzen komt. De 

eenheidsprijzen die IGG hanteert zijn marktconform voor hetgeen er is ontwerpen. Dit is 

bevestigd in de second opinion door TG. 

Risico's: De genoemde risico's (hoofdstuk 3 van de rapportage van BBN) onderkennen wij 

niet als reëel risico voor het verdere ontwerpproces. Alle genoemde risico's zijn goed op te 

lossen in de volgende fase zonder dat dit meerkosten met zich mee zal brengen.

j

D66\34 BBN BBN maakte in eerdere fase (een aantal jaar geleden) een 

kostenvergelijking tussen alle ontwerpen. Hoe verhoudt zich deze laatste 

raming met die eerdere kostenvergelijking?

CarstenIn 2010 voerde BBN in opdracht van de gemeente een second opinion uit op de 

bouwkosten van het Internationaal Dans- en Muziekcentrum en kwam op substantieel 

lagere ramingen uit dan de door PRC/Arcadis eerder opgestelde kostenramingen. Tijdens 

de architectenselectie controleerde BBN of de architecten (o.a. NRA) alle gevraagde 

ruimtes hadden opgenomen in het ontwerp en maakte een kostenraming van het 

schetsontwerp (beduidend lager dan hun nu gehanteerde begroting). Tot slot was BBN in 

augustus 2012 betrokken bij de doorrekening van exploitatielasten van het Spuiforum 

(schetsontwerp juni 2012). Om de jaarlijkse exploitatielasten te kunnen berekenen stelde 

BBN een bouwkostenberekening op. Wij kennen BBN als een bureau dat, wanneer zij 

hadden kunnen beschikken over alle voor de kostenraming relevante informatie en hoor en 

wederhoor met het ontwerpteam hadden kunnen plegen, in staat zou zijn geweest een 

goede kostenraming te maken.

j



(nagek. 7-10-

'13) S,H,G11

De renovatievariant van NRA is fors groter dan het Programma van Eisen. 

Waarom heeft de architect geen gehoor gegeven aan het herhaald 

verzoek van Dooievaar om met voorrang het plan zodanig te 

optimaliseren dat het aantal m2 bvo met minimaal 10% wordt 

verminderd?

De renovatievariant heeft een Functioneel Netto Oppervlak van 28.028 m2 t.o.v. het 

gevraagde PvE van 27.080 m2. Het is dus niet fors groter, er is slechts een overschrijding 

van 3,5%, een normale marge in een schetsontwerpfase. Daarnaast kent het plan een 

relatief groot Bruto Vloer Oppervlak van 58.985 m2. Dit wordt niet zozeer veroorzaakt door 

het ontwerp, als wel door het uitgangspunt van Dooievaar om verschillende bestaande 

gebouwen te hergebruiken en aan elkaar te bouwen tot een uitgestrekt complex van zes 

verschillende gebouwen, inclusief een toren van 70 meter. Daardoor ontstaat veel 

overbodige circulatieruimte, zowel horizontaal als verticaal (de renovatievariant heeft meer 

gangen en liften), ten opzichte van een compacte nieuwbouw. De architect heeft het 

originele plan van Dooievaar (dat ook veel te groot was) geoptimaliseerd en alle technische 

onmogelijkheden en functionele onvolkomenheden die in dat plan zaten zo goed mogelijk 

opgelost. Probleem was dat veel aannames in het originele plan van Dooievaar+ niet bleken 

te kloppen, waardoor meer Bruto vloeroppervlak noodzakelijk was om het plan 

functionerend te krijgen. Het is merkwaardig dat Dooievaar de architect nu de schuld lijkt 

te geven dat hij hun foute aannames niet kon oplossen. De grootte van het renovatieplan is 

de consequentie van de uitgangpunten van Dooievaar. Dooievaar heeft tot in de laatste 

week er bij de architect nog op aangedrongen het gebouw te vergroten, b.v. door een extra 

glazen serre van 10.000 m3 te bouwen tussen LDT en het hotel, de JUBI toren uit te breiden 

met nieuwbouwvoet richting Schedeldoekshaven, enzovoort. De architect heeft met veel 

moeite deze vergrotingsvoorstellen van Dooievaar ontraden. Dooievaar heeft verschillende 

suggesties van de architect voor optimalisaties geblokkeerd, zoals voorstellen voor het 

efficiënter maken van de backstage zone, het maken van één atrium i.p.v. twee atria, 

enzovoort.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G15

Hoe zijn de opbrengsten en investeringsrisico’s begroot voor de 

commercieel verhuurbare ruimtes, en hoe zijn deze risico's gedekt?

Zie pag. 8 van de haalbaarheidsanalyse.  De grondwaarde is gebaseerd op de residuele 

methode: gekapitaliseerde huuropbrengst minus bouw- en bijkomende kosten. In dit 

stadium is het risicoprofiel nog niet gekwantificeerd/gedekt.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G16

Waarom is het uitgangspunt Dooievaar+ voor groene platte daken en 

energieopwekking niet terug te vinden in GPR score?

Net als bij Spuiforum zijn deze investeringen niet meegenomen, noch in de begroting, noch 

in de GPR-score. Dit om beide varianten vergelijkbaar te houden. In beide varianten kunnen 

de maatregelen alsnog worden togevoegd, maar dat brengt meerkosten met zich mee, 

waarvan nog niet duidelijk is binnen welke termijn die kunnen worden terugverdiend in de 

exploitatie. Het effect van een investering in pv-cellen zou in beide varianten hogere 

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G20

In het renovatieplan is 667 m2 gemeten als de ruimte waar 1001 stoelen 

staan. In het nieuwbouwplan is slechts 540 m2 opgenomen in de zaal 

inclusief gang. Waarom wordt er met twee verschillende maten 

gemeten?

Er worden hier verkeerde maten vergeleken. Het getal 540 m2 is alleen de maat van het 

stoelenblok. Dat is ruim meer dan de 457 m2 gevraagd in PvE. In het nieuwbouwplan is de 

oppervlakte van de danszaal inclusief primaire gangen circa 620 m2. Het huidige LDT heeft 

bij een vergelijkbare meting 760 m2. Dit verschil is echter niet relevant voor de kwaliteit 

van de zaal. Alleen het integrale ontwerp is relevant in de beoordeling. In tegenstelling tot 

de bestaande zaal heeft de nieuwbouwzaal een stoelconfiguratie met een compact 

stoelenblok zonder tussengangen. Ten tweede heeft de bestaande zaal bredere zijpaden, 

een extra maat die niet relevant is voor stoelopstelling en zichtlijnen. De stoelopstelling 

(met meer beenruimte) en de zichtlijnen zijn in de nieuwbouwvariant optimaler dan in het 

huidige Lucent Danstheater.

j



(nagek. 7-10-

'13) S,H,G21

In de lijst van het PVE wordt gemeld dat de (dans)zaal 457 m2 bevat. Is 

dat het netto oppervlak van de stoelen?

Inderdaad, dat is het stoelenblok zonder gangpaden enz. j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G22

De huidige stoel in het NDT zaal is slechts 52 cm breed wat een minimum 

maat is. Hoeveel kleiner zijn de stoelen om tot zorg te dragen dat er toch 

1000 stoelen in kunnen?

In het huidige Lucent Danstheater is de stoelbreedte gemiddeld 53 cm en de rijdiepte 88 

tot 92 cm. In de nieuwbouwvariant is de stoelbreedte gemiddeld 53 cm bij een rijdiepte 

van 95 cm. Er is dus meer beenruimte. De extra maat wordt gecreëerd door het 

compactere stoelenplan met minder circulatiegangen.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G23

In het nieuwbouwplan zijn in de LDT-zaal getekend 142 stoelen op de 

orkestbak, 822 in de zaal en 164 op het balkon; bij elkaar 1128. Klopt het 

aantal getekende stoelen niet met de in het PvE genoemde aantallen?

Dit getal is niet juist. in het VO-nieuwbouwplan staan 1244 stoelen getekend (96% van het 

PvE). De intentie is om dit nog te optimaliseren door het balkon uit te breiden met één 

lange voorste rij, om zo tot 1.300 stoelen te komen (100%). Dit heeft geen effect op de 

grootte van de zaal (het balkon blijft binnen huidig volume) of de kosten, daarbij is al met 

aanschaf van 1.300 stoelen gerekend.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G24

Is het juist dat in de verdiepingshoogte van de hoogbouw een vrije 

hoogte van 2600 worden gerealiseerd voor de blauwe, groene en gele 

pakketten? Wanneer dit niet mogelijk is omdat er een verlaagd plafond 

en ventilatie is voorzien, kan dat dan vervallen?

De blauwe pakketten zijn de standaard ruimten waar geen muziek wordt gespeeld en die 

daarom geen specifieke geluidseis hebben, zoals kantoren en gangen. Deze zijn in het 

renovatieplan reeds voorzien in de bestaande plafondhoogte van het ministerie en 

geplaatst in de eerste vier lagen, die niet gewijzigd worden. De groene en gele pakketten 

zijn voor studio’s, les‐en oefenruimten die een zwaardere geluidseis behoeven. Hiervoor 

zijn door akoestisch adviseur Level de benodigde isolatiepakketten berekend. Indien de 

pakketten voor zwevende vloer, isolerende plafond, akoestische absorptie en 

lichtarmaturen wordt ingevuld, dan blijft een vrije hoogte over van circa 2.40 m voor de 

groene ruimten en een vrije hoogte van circa 2.30 m. voor de gele ruimtes. De 

ventilatiekanalen zijn niet voorzien in deze inbouwpakketten, deze lopen in de gangen en 

hebben dus geen invloed op de inbouwhoogte. De 2,60 m is een minimum hoogte uit het 

bouwbesluit, geen optimale hoogte voor muziekonderwijs. Zelfs indien 2,60 m gehaald zou 

kunnen worden door verlaging van de geluidisolatie-eisen (met alle gevolgen van dien voor 

het muziekonderwijs), dan nog is dit een onmogelijke hoogte gezien de gewenste proportie 

en akoestiek voor het muziekonderwijs. Ter vergelijking, in het onlangs opgeleverde 

Conservatorium in Amsterdam hebben alle leslokalen een vrije hoogte van circa 3.75 meter 

bij een bruto vloer-tot-vloer-hoogte van 4.65 m (dit is 3.40 m in JUBI toren). Zie verder de 

uitgebreide technisch rapport/hoofdstuk bouwkunde en hoofdstuk gebouwakoestiek.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G25

Voor de DAPZ wordt een geluidsniveau van 105 DB(A) mogelijk gemaakt. 

In hoeverre strookt dit met convenant van podiumorganisaties waarin 

een maximum van 102 db is afgesproken? In het convenant is 

afgesproken dat bij een geluidsproductie van meer dan 96 db aan het 

publiek gehoorbeschermers worden aangeboden. Is dat ook hier de 

bedoeling?

Zoals beschreven de SO-rapportage akoestiek van de renovatievariant), de VO-rapportage 

Spuiforum (nieuwbouw) zijn de geluidwerende voorzieningen ter beperking van de 

geluidemissie naar de omliggende geluidgevoelige bebouwing gebaseerd op een 

geluidproductieniveau in de concertzaal (DAPZ zaal) van 95-100 dB(A) (spectrum 

popmuziek). Een geluidniveau van 105 dB(A) wordt met de huidige ontwerpen dus niet 

mogelijk gemaakt. Een geluidniveau van 102 dB(A) wordt niet overschreden. Of 

gehoorbeschermende middelen worden aangeboden staat los van de voorkomende 

geluidproductieniveaus, maar het antwoord hierop is: ja (d.w.z. te koop aangeboden).

j



(nagek. 7-10-

'13) S,H,G27

ontwerp Spuiforum Aanzuigkanalen aan plafond 'beste' commerciële ruimte Turfmarkt; is 

deze laagwaardige oplossing wenselijk? Afvoerkanalen met open 

uitmonding in de verbreding Turfmarkt tpv de geplande terrassen; is 

deze laagwaardige oplossing wenselijk?

Aanzuigkanalen nemen alleen lucht in, er komt dus geen gebruikte lucht naar buiten. De 

lucht wordt in het plenum met lage snelheid ingenomen, zonder geluidseffecten. Deze 

openingen zitten als een lange horizontale strook op 3.75 m hoogte boven de strook voor 

lichtreclame en zijn architectonisch weggewerkt in de gevel. Dit is een hoogwaardige 

oplossing zonder enige visuele, geluid of geurhinder voor de terrassen.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G28

ontwerp Spuiforum Het binnen- en buitenmateriaal van het exoskelet zijn verschillend met 

verschillende werking (opwarming en uitzetting). Hoe worden exoskelet 

en binnenskelet flexibel, brandwerend en momentvast verbonden? Idem 

m.b.t. koudebruggen?

Deze technische vraagstukken zijn onderzocht door de adviseur constructie en bouwfysica 

en de resultaten zijn opgenomen in de technische studie. Ze leveren geen relevante 

problemen of risico’s op.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G29

ontwerp Spuiforum In het renovatieplan is een demping van 70 db bereikt door zware 

betonnen wanden rond de zaal alsmede een nieuw betonnen dak van 30 

cm dik. Dat alles om de zware tonen (frequentiebereik 6-30 hz) te 

dempen. In het nieuwbouwplan staat echter aangegeven dat dit zou 

kunnen met 20-30 cm beton, en in de constructietekeningen is slechts 20 

cm opgenomen. Waarom wordt met verschillende maten gemeten?

Zowel het dak van de Koepelzaal in het nieuwbouwplan als het dak van de DAPZ-zaal in het 

renovatieplan vereisen een dakplaat van 20 tot 30 cm voor de geluidsisolatie, conform 

opgave door akoestisch adviseur Level. Het uitgangspunt is dus hetzelfde. Echter, omdat de 

DAPZ een plat dak is, is constructief gekozen voor een overspanning met een betonplaat 

van 30 cm. Het koepeldak van de nieuwbouwvariant daarentegen heeft een gunstige 

constructieve zelfdragende koepelvorm, waardoor met een gekromde dakplaat van 20 cm 

kan worden volstaan. De dikte, en daarmee massa, van de betonnen constructiedelen 

draagt inderdaad bij aan de geluidisolatie bij lage frequenties, evenals de toepassing van 

een grote spouwdiepte tussen de verschillende lagen in de uitwendige 

scheidingsconstructies. Het gaat echter niet om het frequentiegebied 6-30 Hz. Dat deel van 

het frequentiegebied ligt lager dan het in de geluidemissieberekeningen beschouwde 

frequentiegebied dat typisch is voor popmuziek. De (trillings)isolatie bij frequenties lager 

dan beschouwd in de geluidemissieberekeningen wordt op een andere manier 

gerealiseerd.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G30

In hoeverre zijn de aanpassingen van het onderwijsgedeelte 'reversibel' 

wanneer KC onverhoopt minder m2's afneemt? Voor welke alternatieve 

functies zijn deze ruimtes dan geschikt te maken? 

Aangezien het nieuwbouwplan een ruime verdiepingshoogte heeft van 4.00 m bruto zijn 

allerlei mogelijke functies inpasbaar, zoals kantoren, studio’s, ateliers, onderwijsruimten, 

bedrijfsruimten, hotel, woningen, enzovoort.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G31

In het renovatieplan is een overdekte afgesloten opstelruimte voor de 

laden en lossen opgenomen. Waarom ontbreken deze ARBO eisen in 

nieuwbouw bij expeditie en hefplatforms?

In het nieuwbouwplan is de klimaatbeschutting voorzien d.m.v. dockshelters (een soort 

rubberen flappen die rondom de achterzijde van de vrachtwagen vouwen). Dit is een 

veelgebruikt systeem dat ook bij het bestaande Lucent Danstheater in gebruik is. Ook in de 

renovatievariant wordt dit gehandhaafd en in de nieuwbouw opnieuw toegepast. 

Nieuwbouw en renovatie voldoen dus aan dezelfde ARBO-eisen.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G32

Onderdeel van het PVE is een directe verbinding tussen het podium en 

grote dansstudio. In het renovatieplan is deze aanwezig, terwijl in het 

nieuwbouwplan deze studio naast het podium zit op een nivo van wat 5 

meter hoger ligt. Deze ruimte is allen bereikt met een lift. De getekende 

deur na de trap komt 2,5 boven het trapplateau uit. Moet geconcludeerd 

worden dat daarmee voor dit zeer belangrijke onderdeel van het NDT 

niet voldaan wordt aan het PVE, en waarom niet?

In de nieuwbouwvariant is NDT studio 1 door middel van de grote goederenlift verbonden 

met het toneel. Deze oplossing is ontwikkeld in nauwe samenspraak met NDT en DMC en 

uitvoerig met de betrokken gebruikers besproken en afgestemd. Deze oplossing voldoet 

aan het PvE.

j



(nagek. 7-10-

'13) S,H,G34

vergelijking In deel 2 wordt aangeven dat er veel meer risico’s zijn verbonden aan de 

renovatievariant vergeleken met die van de nieuwbouw. Op welke 

ervaringen is deze conclusie gebaseerd? Er zijn toch immers veel minder 

bouwtechnische en financiële risico’s wanneer de bestaande en relatief 

recente, goed gedocumenteerde ruwbouwconstructie wordt 

hergebruikt?

Intensieve renovatie van bestaande gebouwen brengt in de regel grotere bouwtechnische 

en financiële risico’s met zich mee. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met onzekerheden 

over maatvoering, opbouw en detaillering van bestaande gebouwen. Het betreft niet alleen 

constructieve risico’s maar ook aansluitingen van bijv. nieuwe gevels, doos‐in‐doos 

constructies en installaties op de bestaande gebouwen.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G36

vergelijking De kortere tijdelijke voorziening renovatievariant is beter exploiteerbaar. 

Op welke manier komt dit tot uitdrukking in het vergelijk?

CarstenDat is een arbitraire stelling. De specificaties van het tijdelijke theater zijn vergelijkbaar met 

die van het Zuiderstrandtheater. De locatie verschilt totaal (binnenstad vs kust). Voordat 

het NDT en RO in de renovatievariant naar hun tijdelijke theater verhuizen, wordt op de 

JuBi-kavel druk gebouwd, tijdens de 2 jaar in het tijdelijke onderkomen, worden de huidige 

theaters verbouwd en nadat de instellingen weer op hun hun terugkeren, gaan de 

bouwactiviteiten op de JuBi-kavel t.b.v. het KC door. In het vergelijk zijn geen verschillen 

opgenomen.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G37

vergelijking Waarom zijn de bezoekersaantallen hoger in nieuwbouwvariant? Zie raadsmededeling (criterium 8). j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G39

vergelijking Waarom werden eerder de positieve effecten van nieuwbouw op 

omgeving wél meegenomen, en bij de renovatievariant niet?

Niet duidelijk is waar uw vraag betrekking op heeft. De stedenbouwkundige vergelijking van 

beide varianten op meetbare aspecten is o.i. meerdimensionaal en vrij volledig.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G40

vergelijking Projectleider Mans stelt: 'ondanks aangegeven beperkingen, voldoende 

informatie om potenties in te schatten'. Waar is die gewogen inschatting 

van de potenties van het renovatieplan te lezen?

De instellingen, waaronder de exploitant, hebben een duidelijk beeld gekregen of zij in de 

renovatievariant uit de voeten kunnen. Zie voor meer toelichting de raadsmededeling bij 

criteria functionaliteit, exploitatiemogelijkheden en maatschappelijke baten/economische 

spin off. 

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G42

vergelijking Kan bij renovatie in de parkeerkelder niet een aantal bergingen vervallen 

ten behoeve van parkeerplaatsen? En komen er in de nieuwbouwvariant 

als gevolg van de constructie niet veel parkeerplaatsen te vervallen? Is 

hierdoor de exploitatie voor renovatievoorstel niet te onaantrekkelijk 

voorgesteld in vergelijking tot de nieuwbouwvariant?

Alle getekende bergingen in de kelders hebben een functie conform PvE. In de garage 

onder de theaters is niets te winnen. In de garage onder de laagbouw van het ministerie 

zijn geen bergingen, dus is ook niets te winnen. De kelder onder de hoogbouw is niet 

geschikt als parking door het bestaande kolomstramien en de afmeting van de 

constructieve middenkern. (is momenteel ook geen parking)

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G43

vergelijking In de vergelijking wordt gesteld dat uit constructief onderzoek is 

gebleken dat renovatie en uitbreiding van de laagbouw ministerie van 

Justitie niet mogelijk zou zijn. Kan dit onderzoek ter beschikking worden 

gesteld?

Dit is al ter beschikking gesteld. Zie de technische rapportage / hoofdstukken bouwkunde, 

constructie en gebouwakoestiek. In de laagbouw van het ministerie hebben de eerste twee 

verdiepingen een bruto hoogte van 2.80 m. en de verdiepingen daarboven een bruto 

hoogte van 3.40 m. het is daarom onmogelijk om studio's en uitvoeringszalen van 5 tot 12 

meter hoogte in de huidige laagbouw in te passen. In het plan Dooievaar is uitgegaan van 

het plaatsen van de grote zalen in de patio op laag 2 op het parkeerdek. De bestaande 

constructie is echter alleen gedimensioneerd op het dragen van de daktuin maar niet op 

het dragen van een theaterzaal met een toneeltoren van 25 meter hoogte. De 

noodzakelijke ingrepen zijn zodanig ingrijpend dat sloop en nieuwbouw onvermijdelijk 

wordt om het KC te kunnen realiseren.

j



(nagek. 7-10-

'13) S,H,G44

Er is veel verwarring over de relatie tussen de opgaven van 

ruimtebehoefte in het PvE en de uitwerking daarvan in beide plannen. 

Kan er duidelijkheid worden verschaft aan de hand van een vergelijkend, 

gespecificeerd overzicht (ruimtestaten) waarin gerangschikt per instelling 

de volgende onderdelen worden benoemd: 1. beschikbare ruimte 

huidige situatie 2. ruimtebehoefte conform PvE 3. in nieuwbouwplan 

opgenomen ruimten 4. in renovatieplan opgenomen ruimten

1) is niet beschikbaar; 2) 3) en 4) zijn reeds beschikbaar gesteld, zie PvE en de technische 

rapportages van nieuwbouw en renovatievariant.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G45

Waar staat in het PvE aangegeven met welk geluiddrukniveau binnen 

moet worden gerekend? Wat is eigenlijk nu de toegestane geluiddruk 

(binnen en buiten) van Circustheater, DAPZ, Korzo en LDT in de 

gebruiksvergunningen?

In de PvE tabellen verstrekt door de gebruikers staat aangegeven van welke 

geluidproductieniveaus uit moet worden gegaan. Waar nodig hebben wij hier aanpassingen 

op gedaan. Zie de SO-rapportage akoestiek van de renovatievariant, de VO-rapportage 

Spuiforum (nieuwbouw), waarin staat dat de geluidwerende voorzieningen ter beperking 

van de geluidemissie naar de omliggende geluidgevoelige bebouwing gebaseerd is op een 

geluidproductieniveau in de concertzaal (DAPZ zaal) van 95-100 dB(A) (spectrum 

popmuziek). Een geluidniveau van 105 dB(A) wordt met de huidige ontwerpen dus niet 

mogelijk gemaakt. Een geluidniveau van 102 dB(A) wordt niet overschreden. Of 

gehoorbeschermende middelen worden aangeboden staat los van de voorkomende 

geluidproductieniveaus, maar het antwoord hierop is: ja (d.w.z. te koop aangeboden). Het 

antwoord op het tweede deel van de vraag hebben wij niet, deze informatie berust bij de 

Omgevingsdienst Haaglanden of de respectievelijke gebruikers.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G46

Is bekend welke over welke ruimtes en uitrusting KC nu beschikt in relatie 

tot het PvE?

Zie antwoord op vraag PvdA12. j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G47

Hoe is te verklaren dat in de artist impressions van NRA de mensen wel 

schaduw geven, terwijl sommige gebouwen (zoals de nieuwbouwvariant) 

geen schaduw geven? En hoe kan verklaart worden dat de slagschaduw 

van de renovatievariant fors groter wordt gepresenteerd dan die van de 

nieuwbouw, terwijl de nieuwbouw toch fors hoger is dan de 

gerenoveerde theaters?

Mogelijk wordt gedoeld op de visuals van de zichtas Turfmarkt. De slagschaduwen van de 

gebouwen zijn juist ingetekend (exact gelijke zonnestand). De schaduw van de schouder 

van Spuiforum (ca. 36 m hoog) lijkt minder ver op de Turfmarkt te reiken dan die van de 

personeelsingang van de renovatievariant (30 m hoog) en dat klopt, omdat het Spuiforum 

ook 15 meter van het stadhuis af staat. De slagschaduwen van de poppetjes verhouden zich 

inderdaad niet tot de slagschaduw van de gebouwen, maar beide visuals zijn in dát opzicht 

even merkwaardig. Navraag leert dat de poppetjes handmatig (met langere schaduws) zijn 

gephotoshopt in de visuals.

j

(nagek. 7-10-

'13) S,H,G50

Het Circustheater is geheel gerenoveerd als dedicated musicaltheater en 

wordt door particulieren marktconform geëxploiteerd. Volgens de 

plannen worden ook in het gesubsidieerde Spuiforum musicals 

geprogrammeerd. Is dit voornemen voor het Spuiforum getoetst op 

staatssteun? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst. Zo nee, waarom niet?

Nee. Vrijwel alle grote theaters in Nederland die subsidie ontvangen, programmeren 

musicals. Bijvoorbeeld de Stadsschouwburg in Utrecht, terwijl in Utrecht ook het 

Beatrixtheater van Van den Ende staat; een situatie die volledig vergelijkbaar is met die in 

Den Haag. Spuiforum programmeert reizende musicals die hooguit enkele dagen achtereen 

staan en geen vaste musicals, met grote, vaste decors, zoals in het Circustheater.

j


























