
“SPUIFORUM: PVDA, D66, VVD EN CDA WILLEN NIET 
PRATEN OVER BESPARING VAN € 100 MILJOEN” 
Op 31 oktober 2013 beslist de gemeenteraad of het Spuiforum 
(nieuwbouw) wordt gerealiseerd dan wel of de bestaande theaters 
worden gerenoveerd en uitgebreid. Afgelopen zomer heeft architect 
Neutelings in opdracht van de gemeente in amper vier weken een 
schetsontwerp voor hergebruik van de theaters aan het Spui en het 
voormalige ministerie van Justitie uitgewerkt. Aansluitend heeft de 
gemeente in samenwerking met de architect de renovatievariant ver-
geleken met het nieuwbouwplan Spuiforum. Als de renovatievariant 
‘beter en goedkoper’ zou blijken te zijn, dan wordt dit plan het uit-
gangspunt voor het nieuwe theatercomplex. Dus niet!

GEEN KEUS?? HOEZO??
Met een bij elkaar geknutselde conclu

sie dat de renovatievariant niet beter en 
goedkoper is dan het Spuiforum, stelt het 
gemeentebestuur dat nieuwbouw “onver
mijdelijk” is geworden. De gemeenteraad 
heeft volgens burgemeester en wethouders 
geen andere keus dan het reusachtige en 
vooral peperdure nieuwbouwplan te om
armen. Hoezo geen andere keuze?

Niets is minder waar. Er is keus genoeg. 
De bestaande zalen kunnen uitgebreid en 

opgeknapt worden. De renovatievariant 
waarin tevens het Koninklijk Conservato
rium naar de binnenstad kan verhuizen is 
ook uitgewerkt. De renovatieplannen le
veren een bijdrage aan het versterken van 
cultuur aan en op het Spuiplein. Dat geldt 
helaas niet voor de nieuwbouwvariant van 
het Spuiforum. Dat gebouw laat geen plein 
meer over.

Het gemeentebestuur wil ons doen gelo
ven dat er geen keuze is. De raad gaat daar
in mee maar twijfelt. Het heeft gevraagd 

om een eerlijke en transparante vergelij
king tussen nieuwbouw en renovatie. Maar 
ondanks wat de bestuurders de burger en 
de raad willen doen geloven, staat vast 
dat het renovatieplan geen eerlijke kans 
heeft gekregen. In de vergelijking wordt 
de nieuwbouw van het Spuiforum te posi
tief voorgespiegeld en de renovatievariant 
te negatief. 

Als beide plannen realistisch worden 
beoordeeld dan wint onmiskenbaar de re
novatie. Dat was immers de afspraak: Als 
de renovatievariant ‘beter en goedkoper’ 
blijkt dan wordt dit plan het uitgangspunt 
voor het nieuwe theatercomplex. En dus 
is er aan de vergelijking gesleuteld, wat 
blijkt uit de rapporten van adviseurs van 
de gemeente, van onder andere Decisio, 
Dgmr, DUCKsceno en Skonk (zie Experts 
op pagina 3).

GOEDKOPER OF DUURDER?? RENOVATIE IS 
€ 100 MILJOEN GOEDKOPER!!

De berekeningen van de investeringen 
voor de beide varianten lopen fors uiteen. 
Het Spuiforum zal zeer waarschijnlijk mini
maal € 62 miljoen duurder zijn dan het vast
gestelde budget van € 181 miljoen. De reno
vatievariant is met een efficiënter ontwerp 
ca. € 40 miljoen goedkoper dan het budget. 
Het verschil is dus € 100 miljoen. Dat is veel 
geld. Geld dat bovendien vast zit in de ste
nen van het gebouw en dus niet aan andere 
zaken kan worden besteed, of aan cultuur 
en onderwijs zelf. 

De gemeente wil ons doen geloven dat 
deze € 100 miljoen extra geen enkel pro
bleem is omdat de ‘new kid in town’ deze ex
trainvestering snel terugverdient, door het 
gebouw commercieel te exploiteren. Helaas 
blijkt uit geen enkel advies dat de gemeente 
hierover heeft ingewonnen dat commerciële 
exploitatie succesvol zal zijn. Ook niet uit 
de praktijk. Het congresgebouw dat sinds dit 
jaar weer in eigendom is van de gemeente 
heeft nog nooit een cent voor de belastingbe
taler opgeleverd. Integendeel: het heeft hen 
veel gekost. Ook bij het Spuiforum staan 
de gemeente en de belastingbetaler garant 
voor de tekorten in de exploitatie. Een com
merciële partij begint hier niet aan (zie het 
interview van Anna Drijver met de oprichter 
van MOJO op pag. 3). Het tekort is al bekend 
en begint bij een miljoen euro in het eerste 
jaar. Men hoopt dat deze jaarlijks subsidie 
op de exploitatie in 10 jaar kan worden af
gebouwd. Hoe? Dat weet niemand!
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SLECHTER OF BETER??  
RENOVATIE IS VIER KEER BETER!!

Met een slimmer plan blijkt de renova
tievariant niet groter dan het Spuiforum, 
terwijl er wel volledige programma van 
eisen kan worden gerealiseerd. De duur
zaamheidscore wordt bovendien fors beter 
dan die van de nieuwbouwvariant van het 
Spuiforum. Wat de uitwerking van de reno
vatievariant heeft aangetoond is dat de be
staande zalen helemaal zo slecht niet zijn 
en best hergebruikt kunnen worden. Ook 
is vast komen te staan dat bij nieuwbouw 
van het Spuiforum, om binnen het budget 
te blijven, de zalen net een maatje te klein 
zullen worden. 

In totaal ontbreekt ruim 1.600 m². 
Een paar voorbeelden:

•  de danszaal is te klein, kleiner zelfs dan 
huidige zaal in het danstheater.

•  de concertzaal is fors kleiner dan de hui
dige Dr. Anton Philipszaal.

•  het Koninklijk Conservatorium krijgt 
600 m² minder aan les en oefenruimtes. 

•  de gangen zijn te laag en te smal om in
strumenten te vervoeren.

•  ruimte voor theatertechniek, zo ont
breekt bijvoorbeeld de rollenzolder bo
ven de danszaal.

Tegelijk serveert de gemeente de renova
tievariant af omdat deze niet zou voldoen 
aan het programma van eisen van de instel
lingen en de gemeentelijk congresorgani
sator. Dit is onjuist. Het plan is zoals op de 
achterpagina wordt samengevat vier keer 
beter: voor het onderwijs, de cultuur, de 
stad en de belastingbetaler.

GEEN DRAAGVLAK IN DE STAD: TERWIJL 
80% VAN DE HAGENAARS TEGEN IS, DRUKT 
DE COALITIE HET SPUIFORUM ER NOG VOOR 
DE VERKIEZINGEN IN MAART 2014 DOOR

Enquêtes tonen aan dat 80% van de in
woners van de stad verklaart tegenstander 
te zijn van het Spuiforum. De petitie van 
Spuiforum Krankjorum is door ruim 10.000 
mensen ondertekend. Het rommelt in de 
achterban van de PvdA, VVD, D66 en CDA. 
De coalitie eist discipline en trekt zich niets 
aan van het verzet. Want ‘iedereen is nu 
eenmaal tegen grote projecten, maar wacht 
maar, als het er straks staat dan is iedereen 
opeens heel trots’. Maar hoe kan Den Haag 
trots zijn op een te groot gebouw op een te 
klein plein? 

Het is ontluisterend dat een gemeente
raad die zo goed is geïnformeerd zoveel 
rode stoplichten negeert. Het Spuiforum is: 
te duur, de constructie onzeker, de logistiek 
mede door de hangende zalen niet logisch, 
etcetera. Het Spuiforum verheft deftige cul
tuur ver boven de stad uit, waardoor ieder 
contact van cultuur met de straat en de stad 
afwezig is. Een achterhaald gebouw en een 
achterhaalde visie op cultuur gaan hand in 
hand in Den Haag. Dat is waar de ‘new kid 
in town’ trots op moet zijn.

GEEN ONOMKEERBARE BESLUITEN VOOR 
DE VERKIEZINGEN
In maart 2014 zijn er gemeenteraadsver
kiezingen. Dan zal blijken dat de inwoners 
van Den Haag dit regentengedrag niet ac
cepteren. Zo eenvoudig als de coalitie nu 
denkt het project erdoor te drukken, net zo 
eenvoudig kan dit volgend voorjaar door 

een nieuwe raad en een nieuw college wor
den teruggedraaid. Van belang is dat er nu 
niet op de zaken wordt vooruit gelopen. 
Of dat een volgend college voor het blok 
gezet wordt. De huidige coalitie probeert 
over haar graf heen te regeren door kosten 
te maken die het lastig moeten maken om 
nog te stoppen. Zoals bijvoorbeeld door het 
‘Zuiderstrandtheater’ alvast te bouwen. Die 
energie en die € 19 miljoen kan men beter 
in de uitwerking van de renovatievariant 
steken.
Een pas op de plaats is geboden. Renovatie 
is echt beter en levert een prachtig gebouw 
aan het Spuiplein op dat:
•  € 100 miljoen goedkoper is dan nieuw

bouw
•  een volledig programma van eisen bevat, 

dat niet in de nieuwbouw past, en boven
dien meer biedt, zoals museumruimte 
voor de muziekinstrumenten uit de col
lectie Scheurleer

•  veel duurzamer is dan nieuwbouw
•  betere mogelijkheden heeft voor commer

ciële exploitatie 
•  een generatie kunstenaars niet verbant 

naar een duur, afgelegen en onaantrekke
lijk tijdelijk theater op het Norfolkterrein

•  cultuur en onderwijs verbindt met de stad.

Kom in actie, steun de petitie voor 
een volks raadpleging en de verdere 
uitwerking van en beoordeling van de 
renovatievariant door een onafhanke-
lijke partij. 
Teken de nieuwe petitie voor referen-
dum op www.spuiforumkrankjorum.
petities.nl 

Verpletterende uitkomst onderzoek:

SPUIFORUM IS OVERRIJP VOOR SATIRE
Als hoogleraar Satire en onafhankelijk deskundige op het 
gebied van hoogmoedige hoogbouwprojecten, werd mij 
gevraagd een onderzoek in te stellen naar de plannen voor 
de bouw van een cultuurpaleis in Den Haag.

Welnu, na alle tekeningen en 
berekeningen nauwgezet te heb
ben bestudeerd, kom ik tot de 
conclusie dat, satirisch gezien, het 
Spuiforum met de grond gelijk kan 
worden gemaakt, nog voor het is 
gebouwd.

De wijze waarop is gegoogeld en 
gemanipuleerd met kostenra
mingen; kritische geluiden die 
niet serieus werden genomen en 
de wijze waarop de tegenstand 
onder de  bevolking is gebagatel
liseerd –  zelden bestudeerde ik 
een bouwplan dat zo overduidelijk 
voor 100% rijp is voor satire. 
In een vervolgonderzoek behan
delde ik de vraag: hoe zou dat sati

rische Spuiforum er, bijvoorbeeld 
in de vorm van een televisiepro
gramma, eruit dienen te zien? Zijn 
er komieken en satirici te vinden, 
die het gehele Spuiforum project op 
zowel lachwekkende als messcher
pe wijze kunnen uitbeelden? Kunt 
u een opzet voorbereiden?

Helaas! Dat bleek niet mogelijk. 
Mijn onderzoek wees uit dat de 
Haagse werkelijkheid rond het 
Spuiforum gekker is dan de inven
tiefste grappenmaker kan beden
ken. Het geld voor een satirisch 
Spuiforum kan dus beter worden 
besteed.

Wim de Bie, hoogleraar Satire, Den Haag
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DE EXPERTS ZEGGEN:
SKONK adviseert de gemeente over de com-
merciële exploitatiemogelijkheden voor de 
renovatievariant van het Spuiforum.

Zoals eerder aangegeven is een groot na
deel van het nieuwbouwplan de verticale 
oriëntatie van het gebouw. In het plan voor 
renovatie is de oriëntatie horizontaal. Dit 
maakt het gebouw als totaal aantrekkelij
ker voor commerciële verhuur omdat het 
publiek eenvoudiger bij elkaar kan worden 
gehouden. 

De meeste internationaal succesvolle 
centra zijn ook horizontaal georiënteerd. 
Niet alleen is dit gewenst vanuit het pu
bliek, maar vooral ook vanuit exploitatie. 
De horizontale clustering van de functies 
maakt tevens dat mensen niet langs andere 
functies hoeven en is opdeelbaarheid voor 
verschillende doelgroepen tegelijkertijd 
eenvoudiger toepasbaar. Tot slot zullen 
door de horizontale oriëntatie de kosten 
voor bijvoorbeeld beveiliging lager uitval
len en wordt de horecapotentie van het 
gebouw vergroot. 

Door de nieuwe entree aan het Spui 
wordt de potentie van de horeca in de foyer 
vergroot. Tevens kan direct een connectie 
met het Spuiplein worden gemaakt, wat 
een ideale plek creëert voor een terras aan 
de zonzijde. Dit heeft als groot bijkomstig 
voordeel dat de levendigheid van het plein 
kan worden vergroot, nu een gebrek dat 
velen al jaren een doorn in het oog is.

Stephen Hodes, medeoprichter en partner 
van LAgroup, adviseerde over het Spui-
forum. Eerder leverde Stephen Hodes 
voor het Haagse Cultuurbeleidsplan een 
bijdrage.

Eerst de titel ‘Cultuur van iedereen’. Dat 
is een lovenswaardig streven, maar niet 
 reëel. Ik vind het idee van cultuur voor ie
dereen dus een achterhaald begrip, net zo

als voetbal ook niet voor iedereen is, en dat 
is ook oké. De crux van mijn verhaal gaat 
over het nieuwe dans en muziekcentrum, 
daarvoor ga ik een aantal citaten uit het 
document halen, een beetje saai maar het 
is de enige manier waarop ik dit verhaal 
kan vertellen. Klassieke muziek staat sterk 
onder druk, en de druk zal de komende de
cennia alleen maar toenemen.

Daarnaast staat moderne dans qua aan
tal bezoekers onder aan de lijst van gen
res die bezoekers trekken. De vraag is of 
een dergelijk nieuw centrum voor Dans en 
Klassieke muziek verantwoord is in dit eco
nomische en maatschappelijke klimaat. In 
plaats van een nieuw centrum: onderzoek 
de mogelijkheid om te renoveren, te ver
nieuwen, zoals met de Alice Tully Hall bij 
Lincoln Centre in New York is gebeurd, en 
met groot succes. 

De samenwerking tussen het Koninklijk 
Conservatorium, het Residentie Orkest en 
het Nederlands Dans Theater heeft tot nu 
toe in zeer beperkte mate plaatsgevonden. 
Wat gaat er veranderen zodat dit nu wel 
gaat plaatsvinden in de toekomst? Hoe rea
listisch is dit? En is het financieel haalbaar? 

Als je deze verschillende aspecten op een 
rij zet, dan kan je alleen de conclusie trek
ken dat het niet realistisch is, dat er een te 
zware wissel wordt getrokken op de gast
programmering. Voor pop naast het Paard 
heb je een zaal voor circa 2.000 á 2.500 be
zoekers nodig, maar voor Jazz is dat veel te 
groot met uitzondering van een aantal in
cidentele Jazzconcerten. En voor Klassieke 
muziek is dit nu én in de toekomst ook veel 
te groot. De stad zou hierin heldere keu
zes moeten maken want uiteindelijk: “you 
can’t be all things to all people”.

Anna Drijver sprak met Leon Ramakers, 
oprichter van MOJO producties en motor/
mede-eigenaar/exploitant van de Heine-
ken Music Hall én de nieuwe Ziggo-Dome. 

AD: Zie je een meerwaarde in een com
binatiegebouw als het Spuiforum, waar 
verschillende soorten publiek en voorstel
lingen uitdrukkelijk zijn gemixed? 

LR: Absoluut, maar voor een beperkt aan
tal dagen/weekenden.

AD: Geloof je dat een dergelijk warenhuis 
met één exploitant zóveel omzet kan gene
reren met commerciële voorstellingen dat 
het Residentie Orkest, het Dans Theater en 
het Conservatorium daarin ‘mee kunnen 
liften’?

LR: Nee, in het commerciële entertain
ment gaat verreweg het grootste gedeelte 
van de inkomsten naar de artiest. Zalen 
wedijveren nu al met hun huurprijs. Vroe
ger kon je met bijv. Carré niet onderhande
len over de huur, nu wel...

AD: In Het Paard van Troje kunnen 1.000 
mensen. Is zo’n zaal van 2.500 mensen 
inderdaad een prima te exploiteren voor
ziening, zodanig dat het nieuwbouw recht
vaardigt? 

LR: Er is geen zaal van 1.500 (seated) en 
2.500 of 3.000 (standing) bezoekers die 
commercieel te exploiteren is. Er komen 
inderdaag extra evenementen, maar ver
wacht daar geen financiele wonderen van!

AD: Als je een goede raad voor de ontwik
keling van het Spuiforum wilt geven, wat 
is dat dan? 

LR: Ik heb zelf de HMH en de Ziggo Dome 
(mede) gebouwd. Ik zou nooit investeren 
in gebouwen van deze grootte, die kunnen 
alleen bestaan met overheidssubsidie. De 
grote vraag is of je € 180 miljoen moet in
vesteren en de (inderdaad niet optimale) in
vestering in de bestaande gebouwen moet 
desinvesteren 

WAAROM DE PARTIJEN TÉGEN MOETEN ZIJN
VVD DEN HAAG zou tégen nieuwbouw Spuifo

rum moeten zijn omdat de financiële onder
bouwing niet deugt. Omdat de exploitatie van 
een nieuw zalencentrum in de binnenstad 
geen overheidstaak is. Omdat de gemeente 
opdraait voor de exploitatielasten van het 
gebouw. Omdat het gebouw alle functies 
bij één ondernemer brengt waardoor in de 
directe omgeving (horeca)ondernemers wor
den leeg gezogen. Omdat de gemeente het 
leeuwendeel van de huisvestingslasten van 
de rijksopleiding Koninklijk Conservatorium 
moet ophoesten. Omdat de gemeente zich 
borg stelt voor de sponsor opbrengsten van 
dat Conservatorium. Omdat renovatie maar 
liefst € 100 miljoen goedkoper kan. Omdat 
de gemeente een schadevergoeding moet be

talen uit belastinggeld om het Mercurehotel 
te compenseren en om Proper Stok te com
penseren, nog voordat ze iets hebben gedaan.

D66 DEN HAAG zou tégen nieuwbouw Spui
forum moeten stemmen omdat de gemeente 
plotseling opdraait voor de huisvestingskos
ten van een rijksopleiding: zo gemakkelijk 
wordt de verantwoordelijkheid voor kwali
tatief goed onderwijs afgeschoven. En D66 
zou vanuit haar principes meer oog moeten 
hebben voor directe democratie en transpa
rante besluitvorming en een volksraadple
ging moeten steunen.

PVDA DEN HAAG zou tégen nieuwbouw 
Spuiforum moeten stemmen omdat het 
roofbouw pleegt op de openbare ruimte van 
de stad, omdat de exploitatie van een nieuw 

zalencentrum in de binnenstad geen over
heidstaak is en ten koste gaat van welzijn 
en cultuur in de stad. Omdat Hagenaars te 
maken hebben met verlies aan baanzeker
heid, sociale zekerheid, woonlastenstijging 
en er ook nog eens allerlei taken naar de ge
meente worden geschoven waarvoor nog he
lemaal geen financiële dekking is gevonden.

CDA DEN HAAG zou tégen nieuwbouw Spui
forum moeten stemmen omdat ook zij te
gen een grote publieke sector is, omdat ze 
eerder al een referendum heeft voorgesteld 
over dat Spuiforum en omdat ze voor lasten
verlichting van de burgers en ondernemers, 
is die nu moeten opdraaien voor de investe
ringslasten van 240 miljoen plus de exploi
tatielasten 
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INTERVIEW WERKGROEP DOOIEVAAR+!
Na een half jaar actie voeren hebben 
 jullie je zin gekregen met de uitwerking 
van een renovatievariant door de ar-
chitect van het Spui forum. Tevreden?
Natuurlijk zijn we best tevreden. Ten

slotte zijn we in oktober 2012 door de 
wethouders Norder en De Jong voor gek 
versleten toen we hen vroegen om Neute
lings tegelijk een renovatievariant te laten 
ontwerpen. In juli 2013 heeft de raad dat 
uiteindelijk afgedwongen en sindsdien ligt 
er een renovatieplan dat veelbelovend is.

Wat waren jullie belangrijkste voorstel-
len met die renovatie, en heeft archi tect 
Neutelings zich daar aan gehouden?
Het belangrijkst is ongetwijfeld dat we 

mét heel veel Hagenaars vinden dat we hier 
een megaproject in gerommeld worden 
waar niemand om gevraagd heeft. Natuur
lijk, in de bestaande zalen is van alles mis 
met de aankleding, de foyers, met het plein 
en het onderhoud, kortom met alle weef
fouten van het oorspronkelijk ontwerp. 
Exploitant Henk Scholte heeft al een paar 
keer met veel enthousiasme aangetoond 
wat er nu al wordt geprogrammeerd: 
feestelijke topproducties met groeiende 
samen werking tussen de instellingen. Met 
de door ons voorgestelde investeringen kan 
dat alleen maar beter worden!

Hoe kan een gerenoveerd complex toch 
een impuls zijn voor de cultuur in de 
stad en voor zijn omgeving?

Treurig is de manier waarop de voorstan

ders van nieuwbouw zich daarover uitla
ten: die zeggen dat nieuwbouw als ‘new kid 
on the block’ vanzelf publiek trekt. Nu we 
geen culturele hoofdstad 2018 worden heb
ben we dat helemaal niet nodig. Onze stad 
heeft plenty unieke kwaliteiten en een di
vers en internationaal aanbod aan podium
kunsten; dans zou daarbij moeten horen. 
Het belangrijkste van de renovatievariant is 
dat we een fraaie zaal als die van het Lucent 
Dans Theater van Koolhaas behouden en 
verbeteren, dat we het Spuiplein een echte 
verblijfskwaliteit geven en alle bebouwing 
beter op de Nieuwe Kerk afstemmen.

OK, de renovatievariant is nog te groot 
en daardoor te duur. Is renovatie altijd 
inefficiënt of is dat oplosbaar?
Klopt, de renovatie is nu ruim 10.000 m2 

te groot en wordt dus 21 miljoen te duur 
voorgesteld. Per definitie is niet alles mo
gelijk in een bestaand gebouw, dat klopt. 
Maar de keerzijde is dat je alles aanpast aan 
je programma van eisen. Het goede van re
novatie is dat iedereen weer gedwongen 
wordt om na te denken waarom echt aan 
bepaalde eisen moet worden voldaan. Die 
functionaliteit moet leidend zijn en niet 
een afvinklijst. De nieuwbouw voldoet 
trouwens ook niet aan het programma van 
eisen.

Interessant, stellen jullie dat het nieuw-
bouwplan helemaal niet eens aan het 
programma van eisen voldoet?
Nee, op heel veel punten niet. En wan

neer we dat hardop zeggen tegen de wet
houder of een collegepartij krijgen we stee
vast het antwoord dat de architect dat in 
een volgende fase gaat oplossen. Terwijl de 
ruimte om het op te lossen steeds kleiner 
wordt: er komt immers geen extra geld en 
het gebouw kan niet breder worden. Ter
wijl de wethouders –heel ongeloofwaar
dig– stellen dat het renovatieplan helemaal 
nooit aangepast kan worden.

Het college rekende recent voor dat 
renovatie veel duurder is. Het plan is 
blijkbaar nog veel te groot, maar is er 
andere verklaring voor dat prijsver-
schil?
Ja, voor de renovatie wordt er nu nog 

vanuit gegaan dat het Koninklijk Conser
vatorium naar het oude lege ministerie 
van Justitie gaat. Daar past het makkelijk 
in, maar Norder heeft zeer onlangs een deal 
met een ontwikkelaar gesloten, die dan een 
schadeclaim kan indienen. Misschien moet 
de gemeente die afspraak eens tegen het 
licht houden, of misschien moet het Con
servatorium maar blijven zitten waar ze 
zit. Maar dan kijken we met de hele stad 
nog zo’n acht jaar tegen een leeg ministe
rie aan.

Heeft het schetsontwerp voor de reno-
vatie dan helemaal niets opgeleverd?
Zeker wel, eindelijk is voor het eerst uit

puttend onderzoek gedaan naar de bestaan
de gebouwen. Er zijn nu heel veel gegevens 
beschikbaar zodat de verbouwrisico’s heel 

In deze plattegrond van de renovatie
variant zie je in één oogopslag waar 
het plan efficiënter en compacter kan.
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klein zijn. De zalen blijken eigenlijk met 
hun akoestiek en indelingsmogelijkheden 
voor muziek en dans heel veel beter dan 
eerst werd voorgesteld. De nieuwbouw 
danszaal is zelfs slechter dan de huidige.

Wanneer je bovendien het door ons 
voorgestelde grasdak toepast dan is het 
hele complex heel veel duurzamer dan 
nieuwbouw. Die nieuwbouw is stelselma
tig verkeerd ingeschat, waardoor die teveel 
punten heeft gekregen. De gemeenteraad is 
een foute voorstelling van zaken gegeven.
 

De instellingen zijn niet positief over 
het renovatieplan. Hoe kunnen hun 
bezwaren worden weggenomen?
Dat de instellingen niet positief zijn 

komt door de postie waarin Henk Scholten 
van DMC (red: de gemeentelijke exploita
tiestichting van het gebouw) en Henk van 
der Meulen van het Koninklijk Conserva
torium verkeren. Dat zijn de partijen die 
met de rug tegen de muur en zonder een 
cent op zak een peperduur cadeau van de 
gemeente krijgen. De instellingen Resi
dentie Orkest en Nederlands Dans Theater 
zeggen iets heel anders. Het renovatieplan 
zit nog niet handig genoeg in elkaar, het 
zit veel te ruim in zijn jas, maar NDT wil 
niet weg uit het huidige gebouw. Je kan 
zó aangeven waar geschrapt en veranderd 
kan worden zodat die instellingen minder 
huur hoeven te betalen dan in de bodem
loze nieuwbouwput. Bedenk dat de huidige 
kostenraming van de nieuwbouw dateert 
van vóór de stukken zoals we die nu ken
nen –BBN heeft uitgerekend hoeveel duur
der het eigenlijk is.

Wacht even, jullie zeggen dat de kosten-
raming van de nieuwbouw dateert van 
vóór vaststelling van het programma 
van eisen en de constructieberekenin-
gen? Maar dan is er toch helemaal geen 
zekerheid wat we als Hagenaars mogen 
verwachten voor dat geld?
Dat klopt helemaal – helaas. Den Haag 

dreigt zijn goedkeuring te geven aan een 
nieuwbouwavontuur waarbij de gemeente 
aansprakelijk is voor alle tekorten. Ook als 
de instellingen op hun krent blijven zitten 
en minder publiek trekken dan de bureau
craten nu op hun excelsheet hebben inge
vuld, moet de gemeente de tekorten bijpas
sen. U weet ten koste waarvan... 

Er zijn heel veel mensen in het culturele 
veld die al hebben gewaarschuwd dat er 
niet ergens een reservoir is van 300.000 be
zoekers dat je zomaar kan aanboren. Het 
hele Spuiforum is gebaseerd op wensden
ken van de vorige eeuw: retro! 

TEKEN DE NIEUWE PETITIE 
VOOR REFERENDUM OP  
SPUIFORUMKRANKJORUM.PETITIES.NL

WIE IS WERKGROEP DOOIEVAAR+?
Deze werkgroep van vooral architecten 
en stedenbouwkundigen ontstond in de 
zeventiger jaren van de vorige eeuw door 
allerlei sloopplannen van de gemeente ter 
discussie te stellen. Zo werd onder andere 
een tram viaduct door de Koekamp voor
komen. Die werkgroep bestaat nog steeds 
en is nu aangevuld met aanpalende disci
plines en volgende generaties. Vakkennis 
en engagement worden ingezet uit liefde 
voor Den Haag. En o ja, ze doen het vrij
willig. 

Dames en heren, beste stadsgenoten, 
Het is voor mij een buitengewoon grote eer 

om u, mede namens alle wethouders, welkom 
te heten bij de opening van het Spuiforum, en 
u te mogen toespreken vanaf dit schitterende 
champagnebalkon. 

De bouw van dit legendarische kunstenpa
leis heeft iets langer geduurd dan gepland, 
maar daar staat tegenover dat we geheel en 
al binnen de begroting zijn gebleven. Dat wil 
zeggen: binnen de meest recente bijgestelde be
groting. Tweehonderdvijftig miljoen euro heeft 
het gekost. Intern hadden wij het altijd over 
een kwart miljard. En dat klinkt al meteen een 
stuk luchtiger, zeker als je het drie keer ach
ter elkaar zeg. Kwart miljard, kwart miljard, 
kwart miljard. 

Dat kwart miljard is mede mogelijk gemaakt 
door wat slimme verschuivingen. Zo hebben we 
het aantal leden van het Residentie Orkest kun
nen beperken. Zelf heeft het me altijd verbaasd 
dat een symfonieorkest wel twaalf of soms acht
tien tweede violen heeft. Die zitten allemaal 
hetzelfde deuntje te strijken. Gelijktijdig! Toen 
ik dat voor het eerst zag, wist ik onmiddellijk: 
hier is een enorme efficiency en kwaliteitsslag 
te maken. Bijvoorbeeld door die twaalf terug te 
brengen tot één. Daar hang je een microfoontje 
boven en de techniek doet de rest. We leven ten
slotte niet meer in de negentiende eeuw. 

Een andere vorm van synergie hebben we 
bereikt door een kwaliteitsimpuls te geven 
aan het amateurkunstencentrum het Koor
enhuis. Die kwaliteitsimpuls bestaat er vooral 
uit dat we het Koorenhuis geschrapt hebben. 
Door die ingreep voorkomen we dat kinderen 
op jonge leeftijd al in aanraking komen met 
kunst, en er dusdanig door gegrepen worden 
dat ze misschien wel professioneel die richting 
uit willen gaan, en zich op die manier laten 
opleiden voor ofwel het subsidieinfuus ofwel 
de werkloosheid. In beide gevallen kosten ze de 
overheid veel geld. Dit alles voorkom je, door 
eenvoudigweg zulke centra als het Koorenhuis 
op te doeken. 

Wat wel blijft bestaan, en daar ben ik bijzon
der trots op, is het Koninklijk Conservatorium. 
Ook hier is een flinke budgettaire kwaliteitsim
puls toegebracht. We hebben die voortreffelijke 
opleiding ondergebracht in dit prachtige en le
gendarische Spuiforum. Dat heeft voor allerlei 

vormen van synergie en onderlinge chemie ge
zorgd. Allereerst kunnen wij vanaf ons IJspaleis 
en ons champagnebalkon nu uitkijken op een 
stoet van leuke vioolmeisjes die de hele dag met 
hun snoezige koffertjes heen en weer fladderen. 
Bovendien bleek dat we het aantal docenten, 
oefenruimtes en uitvoeringszalen drastisch 
konden reduceren. Want binnen het Spuiforum 
was niet zoveel ruimte als op de vroegere loca
tie. Ja, het is hier groot, erg groot, monsterlijk 
groot misschien wel, maar inmiddels is er ook 
flink wat vloerruimte verhuurt aan prachtige 
partners die hier wervelende conferenties en 
spetterende teambuildingsdagen organiseren. 
En die wil je niet laten verstoren door snoezige 
vioolmeisjes die ergens daarnaast op hun in
strument aan het krassen zijn. 

Dit alles had als voordeel dat we tientallen 
vakdocenten konden ontslaan, en de opleidin
gen nog diepgaander konden optimaliseren. 

Dat sluit bovendien beter aan bij de beroeps
praktijk. Want wat heeft het nog voor zin om 
honderden ambitieuze musici op te leiden als 
de orkesten zo dramatisch worden gekort? 
Dan leid je die kinderen ook alleen maar op 
voor de werkloosheid. 

Het oude gebouw van het Conservatorium, 
aan de Juliana van Stolberglaan, heeft nu een 
prachtige nieuwe bestemming gekregen, zo
als u weet. Sinds 2013 is de overheid strenger 
gaan straffen, en nam ook het cellentekort 
dramatisch toe. Zeker in onze regio, toen de 
gevangenissen van Zoetermeer en Schevenin
gen sloten. Het toeval wil dat juist het oude 
Conservatorium over veel klein, geïsoleerde, 
geluidsdichte ruimten beschikte.

Bovendien heb ik het met een slim APV’tje 
voor elkaar gekregen dat de mensen achter de 
rebellengroep Spuiforum Krankjorum tijdens 
deze feestelijke openingsweek in preventieve 
hechtenis konden worden genomen. 

Van muziekschool tot detentiecentrum. Ik 
vind het een prachtige metafoor voor de legen
darische transformatie die de stad onder mijn 
bewind heeft mogen ondergaan, en ik ben er 
trots op om vanaf dit balkon het Spuiforum te 
mogen openen. 

Champagne!

Christiaan Weijts
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RENOVATIEVARIANT IS €100 MILJOEN  
GOEDKOPER DAN NIEUWBOUW EN  
VIER KEER BETER
De bandbreedte tussen de verschillende berekeningen voor het nieuwe 
Spuiforum en het hergebruik van de bestaande zalen bedraagt meer dan 
€ 100 miljoen. Terwijl de nieuwbouw door de gemeenteraad is gebudget-
teerd op € 181,1 miljoen, blijkt uit een second opinion van BBN Adviseurs 
dat de kosten waarschijnlijk zullen oplopen tot minimaal € 243 miljoen, 
€ 62 miljoen duurder dan door de gemeente begroot en gebudgetteerd. 
Nu kan al een forse overschrijding worden voorzien, terwijl er ook nog 
belangrijke tekortkomingen in het ontwerp zijn vastgesteld, waarover 
later meer. Dit betekent dat het ontwerp en het programma van eisen 
nooit binnen het budget zullen worden gerealiseerd: nieuwbouw bete-
kent dus óf een veel duurder óf een veel slechter project.

Tegelijkertijd is door architect Neute
lings in zeer korte tijd een uiterst ineffi
ciënt schetsontwerp voor hergebruik van 
de bestaande theaters en het voormalige 
ministerie van Justitie uitgewerkt. Deze 
variant is door de gemeente berekend op 
€ 188 miljoen. Deze variant is echter veel 
te ruim ontworpen: meer dan 12.000 m² 
(BVO = Bruto Vloeroppervlak) groter dan 
het nieuwbouwplan. Dat komt overeen 
met twee voetbalvelden. Dooievaar+ heeft 
uitgezocht dat de renovatievariant veel 
slimmer kan worden ontworpen waardoor 
het bouwvolume met ca. 12.000 m² kan 
worden teruggebracht tot ca. 47.000 m². 
Hierdoor hoeft de renovatievariant niet 
meer dan € 140 miljoen te kosten.

Het verschil tussen het nieuwe Spuifo
rum en de renovatievariant bedraagt dus 
ruim € 100 miljoen, terwijl de renovatie
variant in kwalitatief opzicht minstens zo 
goed uitpakt als het het nieuwbouwplan.

Hoewel Dooievaar+ de reële besparingen 
aan de raadsleden heeft gepresenteerd, 
weigerden de coalitiepartijen in de Com
missie Ruimte vorige week hardnekkig om 
hier op in te gaan. De coalitiepartijen la
ten daarmee een mogelijke besparing van 
meer dan € 100 miljoen liggen. Terwijl de 
afgelopen jaren fors is bezuinigd op cul
tuur, speelt geld anno 2013 blijkbaar geen 
rol voor het College van B&W en de coali
tiepartijen VVD, PvdA, D66 en CDA.

Ondertussen wordt er door sommige 
fracties gemopperd over de kosten van 
uitwerking van het renovatieplan door 
Neutelings; deze zou maar liefst € 550.000,– 
bedragen. Bizar is dat men wel klaagt over 
de hoogte van dit bedrag, maar niet over 
het halfslachtige product dat hiervoor is 
geleverd. 

SLECHTER OF BETER: KWALITATIEVE 
VERGELIJKING MET TWEE MATEN GEMETEN

Zoals eerder aangegeven is de vergelij
king tussen de beide varianten gemanipu
leerd, ten gunste van het nieuwbouwplan. 

Zo zijn van het nieuwbouwplan uitsluitend 
de positieve punten benoemd en van de re
novatievariant alleen de negatieve punten. 
Daarnaast staat de vergelijking bol van de 
onjuistheden. Het renovatieplan wordt ge
toetst aan een programma van eisen (PVE) 
voor nieuwbouw, waaraan nota bene het 
Voorlopig Ontwerp (VO) Spuiforum bij lan
ge na niet voldoet. 

Met een slimmer plan blijkt de renova
tievariant niet groter dan het Spuiforum, 
terwijl hier het volledige programma van 
eisen kan worden gerealiseerd. 

De rapporten van de diverse adviseurs 
over de renovatievariant zijn vele malen 
positiever dan uit de door de gemeente 
opgestelde vergelijking blijkt; men heeft 
hier opvallend selectief uit geciteerd (qua 
exploitatie en duurzaamheid).
•  De zalen: Dr. Anton Philipszaal en 

Lucent Danstheater
Uit het schetsontwerp blijkt ontegenzeg

gelijk dat de bestaande zalen DAPZ en LDT 
met beperkte aanpassingen beter bruik
baar en exploitabel zijn dan werd gedacht 
en daarmee vitaler – ze zijn zelfs ruimer 
dan de in de nieuwbouw geplande zalen! 
Het verbeteren van de inwendige akoes
tiek, sfeer en uitstraling in beide zalen is 
niet ingewikkeld en niet kostbaar. 

De zaal van DAPZ kan zo worden aange
past dat er straks – zonder overlast voor de 
omgeving – een danceconcert met zware 
beats gehouden kan worden. Ook de ge
luidsisolatie van het Dans Theater kan met 
beperkte middelen aanzienlijk worden ver
beterd. Deze zaal wordt daarmee tenmin
ste even bruikbaar als het Circustheater of 
Carré.

De rapportages van de adviseurs akoes
tiek en theatertechniek zijn op dit punt 
helder. 

De natuurlijke overmaat van bestaande 
gebouwen zijn niet alleen een last maar 
ook een lust. Overmaat biedt kansen voor 
spectaculaire oplossingen en architectuur, 
en voor onverwachte flexibiliteit.

• Programma van eisen (PVE) Konink-
lijk Conservatorium (KC)

Zo kan het PVE voor het KC niet in het 
Spuiforum worden gehuisvest. Voor een 
fors aantal les en oefenruimtes is geen 
ruimte, terwijl bovendien het leeuwendeel 
van de oefenruimtes inpandig, zonder dag
licht worden gehuisvest. In de renovatieva
riant past dit aanzienlijk beter. De directie 
van het KC draagt ondertussen overal uit 
dat de indeling van het KC bij de renovatie 
veel minder gunstig is, zonder dit hard te 
maken. De meeste studio’s en lesruimten 
hebben in de renovatievariant dezelfde 
afmetingen als in Spuiforum, maar zelfs 
groter of beter indeelbaar. De plattegrond 
(zie pagina 7) van de indeling van de les 
en oefenruimtes laat zien dat het ontwerp 
voor het KC in hoge mate lijkt geïnspireerd 
door de bioindustrie.
• Afwijkingen programma

Een aantal geconstateerde knelpunten 
in het VO Spuiforum leidt onvermijdelijk 
tot ingrijpende wijzigingen in de hoofd
structuur: BBN Adviseurs heeft ook het VO 
Spuiforum op functionaliteit beoordeeld. 
BBN constateert een aantal tekortkomin
gen (o.a. het ontbreken van ca. 1.600 m² 
BVO programma, de danszaal veel te klein, 
verlies van ca. 60 parkeerplaatsen in de par
keergarage, etc). De gemeente doet dit af 
met de mededeling dat dit wel in de uitwer
king van het Definitief Ontwerp (DO) wordt 
opgelost. Dat is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan: deze tekortkomingen kunnen al
leen met ingrijpende wijzigingen en tegen 
aanzienlijke meerkosten worden opgelost.

Kortom het gebouw wordt nog groter en 
duurder, tenzij er fors wordt ingeleverd op 
ambities en programma van eisen! 

Het verlies aan parkeerplaatsen als ge
volg van de extreem zware constructie van 
het gebouw leidt bovendien tot een forse 
verslechtering van de exploitatie van de 
parkeergarage en een nieuwe verliespost 
in de grondexploitatie.
• De duurzaamheidscore

De duurzaamheidscore is gemanipu
leerd: aantoonbaar veel te gunstig bere
kend voor de nieuwbouw maar ongunstig 
voor de renovatie; als renovatie bovendien 
12.000 m2 kleiner kan, dan valt score nog 
veel gunstiger uit voor het renovatieplan.

NOG EEN PAAR VOORBEELDEN
•  De laagbouw van het Justitiegebouw 

hoeft niet te worden gesloopt; dit is niet 
onderbouwd door constructeur – met de 
sloop van de vloer tussen de parkeerla
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gen kan volstaan, waarmee de gewenste 
verdiepingshoogte ruimschoots wordt 
bereikt. En als de gigantische en extreem 
zware constructie van het Spuiforum met 
drie gestapelde zalen op en door een be
staande Pbak kan worden gerealiseerd, 
dan geldt dat zeker voor het toevoegen 
van één concertzaal op deze laagbouw.

•  Architect Neutelings rekent wel met vol
ledige (en discutabele) sloop van de laag
bouw Justitie en álle (50% teveel) vloeren 
van de toren, terwijl in zijn opgave de 
sloop van het hotel en het dak van de P
garage Spuiplein geheel ontbreken.

• ‘ Vergeten’ wordt dat voor de nieuwbouw 
nog eigendommen moeten worden aan
gekocht of onteigend. Vermeende afhan
kelijkheid van de ‘partner’ Heijmans/
Proper Stok (gebouw is nog steeds eigen
dom van de gemeente!) versus noodzaak 
aankoop van het hotel, het restaurant en 
de Pgarage onder het Spuiplein spreekt 
boekdelen.

•  De risico’s van renovatie zouden groter 
zijn dan bij nieuwbouw in verband met 
onbekendheid met gebouwen en moge
lijke aansluitproblemen tussen oud en 
nieuw. Architect Neutelings heeft tijdens 

zijn presentatie trots gemeld dat er een 
schat aan bouwkundige informatie is 
over de bestaande gebouwen, dus hoezo 
onbekendheid?! Bovendien wordt gesug
gereerd dat renovatie – in tegenstelling 
tot nieuwbouw – niet met ‘state of art 
techniek’ kan worden gerealiseerd. De 
architect doet daarmee tal van collega’s 
en bouwbedrijven, die jarenlang bewe
zen ervaring hebben met renovatie en 
restauratieprojecten, ernstig tekort. Ter 
illustratie kan worden verwezen naar de 
renovatie van het naastgelegen minis
teriegebouw voor de Leidse Universiteit 
met daarboven studentenwoningen. 

•  De adviezen van constructeur Aronsohn 
(gevelconstructie, fundering) zijn niet 
verwerkt in VO Spuiforum en kosten
raming, bovendien wordt een fors risico 
wat betreft het grondwater in de Parkeer
garage geconstateerd.

 
DE PLANNINGSRISICO’S: HAASTIGE SPOED 
IS ZELDEN GOED

Wethouder Norder doet voorkomen als
of het nieuwe bestemmingsplan voor het 
Spuikwartier een gelopen race is. Niets is 
minder waar: er zijn een paar stevige ziens

wijzen ingediend waar de raad volgende 
week mee te maken krijgt bij de vaststel
ling van het bestemmingsplan. 

De kans is levensgroot dat één of meer 
belanghebbenden beroep zullen aanteke
nen bij de Raad van State. Dit leidt tot een 
vertraging die kan oplopen tot 1,5 jaar  als 
de gemeente al in het gelijk wordt gesteld.

Een vervelend detail is dat de gemeente 
het Mercurehotel, het restaurant en de par
keergarage onder het Spuiplein nog moet 
aankopen voordat met het bouwrijp ma
ken (lees: sloop bestaande gebouwen) kan 
worden begonnen. Indien geen overeen
stemming wordt bereikt zal de gemeente 
moeten overgaan tot onteigenen. Daarvoor 
is een onherroepelijk bestemmingsplan no
dig. Als alles meezit is dat op z’n vroegst 
eind 2014 beschikbaar. 

Oftewel de gemeente betaalt de hoofd
prijs aan de vastgoedeigenaren om de 
planning te halen, oftewel er moet worden 
onteigend. In het ene geval lopen de kosten 
al meteen uit de hand; in het andere geval 
loopt het project een forse vertraging van 
tenminste 2 jaar op.

Tenslotte kunnen belanghebbenden 
beroep aantekenen tegen de sloopvergun
ning voor de theaters en vervolgens tegen 
de bouwvergunning voor het Spuiforum, 
die de gemeente zichzelf vanzelfsprekend 
gaat verlenen. Ook dit zal onvermijdelijk 
tot nieuwe vertraging leiden.

Wethouder Norder staat nu te popelen 
om begin november het tijdelijke theater 
op het Norfolkterrein aan de aannemer te 
gunnen. Dan gaat er direct tenminste € 19 
miljoen de deur uit, waarmee de wethou
der hoopt onomkeerbare feiten te creëren.

Voorkomen moet worden dat de instel
lingen voortijdig naar het Norfolkterrein 
verhuizen; het is dan onvermijdelijk dat 
de instellingen daar veel langer dan 4 jaar 
moeten worden gehuisvest omdat het Spui
forum langdurig vertraging oploopt. 

Bovendien moet worden voorkomen dat 
de beide theaters worden gesloopt voordat 
er een onherroepelijke vergunning voor 
de nieuwbouw is. De volgende nachtmer
rie tekent zich af: als het Spuiforum er al 
komt, dan ligt er mogelijk jarenlang een 
heel groot en winderig Spuiplein braak, ge
duldig te wachten op nieuwbouw. Dit beeld 
kennen we nog goed uit de vorige eeuw, 
toen deze locatie decennialang een diepe 
en schrijnende wonde in de binnenstad 
vormde.

Gegeven de hiervoor geschetste pro
cedures komt de aanbesteding voor het 
Zuiderstrandtheater minimaal een jaar te 
vroeg. Zoals zo vaak leidt het gemeentelijk 
planningsoptimisme tot voorbarige stap
pen, waar men achteraf spijt van krijgt en 
de Haagse burgers altijd de rekening van 
gepresenteerd krijgen. 

Twee delen van het Spuiforum: boven de nieuwbouw met de 
inpandige lesruimtes van het Conservatorium. 
Hieronder de renovatie van het oude ministerie: álle ruimtes 
met daglicht en beter bruikbare vertrekken!
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RENOVATIE IS 4X BETER:
1 BÉTER VOOR DE STAD
2 BÉTER VOOR DE CULTUUR
3 BÉTER VOOR HET ONDERWIJS
4 BÉTER VOOR DE BELASTING-BETALER
Kom vóór 31 oktober 2013 in actie tegen de bouw van het Spuiforum 
en mail de raadsleden van uw keuze. Teken de nieuwe petitie om in 
april volgend jaar een nieuw stadsbestuur rekening te laten houden 
met wat u vindt! Teken de nieuwe petitie voor referendum op  
www.spuiforumkrankjorum.petities.nl

OMDAT UW MENING EN DIE VAN 80% 
PROCENT VAN DE HAAGSE BEVOLKING TELT

Omdat volgens peilingen ruim driekwart 
van Haagse bevolking tegen de nieuwbouw 
van het  Spuiforum is, moet de bouw hier
van nog snel vóór de verkiezingen onder
ling worden geregeld. De kiezer wordt 
bij de verkiezing met een voldongen feit 
geconfronteerd. Jammer voor de kiezer! 
Daarom moet er nu haast worden gemaakt. 
De bouw van het Spuiforum moet in maart 
2014 met aanbesteding, contracten en boe
tes zo zijn geregeld dat de gemeente er niet 
meer onderuit kan. Deze coalitie wil over 
haar graf heen regeren. Jammer voor de co
alitie is alleen dat men 31 oktober 2013 nog 
langs de raad moet voor de toestemming 
voor het gebouw om daarmee de kiezer de
finitief buiten spel te kunnen zetten. Houd 
hen tegen! Laat uw ongenoegen blijken 
en dwing de huidige coalitiepartijen VVD, 
PvdA, CDA en D66 de mening en de stem 
van de kiezers serieus te nemen!

OMDAT U STRAKS DE REKENING MAG 
BETALEN VAN DEZE POLITIEKE IJDELHEID

In de haast worden allerlei zaken rond 
de bouw van het Spuiforum afgeraffeld en 
worden er fouten gemaakt. Het College 
rekent zich bovendien op een onverant
woorde manier rijk. Dit blijkt onder meer 
uit onderzoek van de Haagse Stadspartij en 
uit antwoorden op vragen aan de partij van 
de VVD. Mogelijke tegenvallers en risico’s 
worden te laag ingeschat, weggecijferd of 
onder het tapijt geveegd. De coalitie kiest 
goed geïnformeerd en met open ogen voor 
een financieel avontuur dat onafwendbaar 
leidt tot een debacle. Wat het kado aan de 
stad van een ijdele coalitie had moeten wor
den, is een mislukt en lomp gebouw waar 
u en de instellingen nog jarenlang de re
kening voor mogen betalen. Vergelijkbare 
projecten in Nederland hebben dit keer op 
keer laten zien. Wanneer leren bestuurders 
en politici daar nu eindelijk eens de lessen 
van? Waarom zou de coalitie in deze tijd dit 
risico willen nemen als is aangetoond dat 
het alternatief net zo goed is, minder kost 
en veel beter beheersbare risico’s kent? Stel 
deze vragen maar eens aan uw partij of aan 
de gemeente. 

Op www.spuiforumkrankjorum.nl kunt 

u de hilarische gang van zaken zien en le
zen rond de zogenaamd eerlijke kans die 
het DOOIEVAAR+ alternatief zou krijgen. 
Breng hoogmoed ten val!
 
OMDAT U HET SPUIPLEIN WILT HOUDEN

Wat zeker is, is dat met het Spuiforum 
het Spuiplein verdwijnt. Het plein wordt 
volledig opgeslokt door dit gebouw. In de 
steeg die tussen het stadhuis het Spuifo
rum overblijft en die door de gemeente 
heel misleidend ‘plein’ of ‘boulevard’ 
wordt genoemd, is buiten geen ruimte 
meer voor manifestaties, markten, optre
dens, feesttenten enz. We moeten hiervoor 
naar binnen en zaaltjes huren om zo het 
gebouw rendabel te krijgen. Cultuur in de 
openlucht, waarvan we deze zomer zo vaak 
hebben kunnen genieten op het Spuiplein, 
is verleden tijd. Ook de Nieuwe Kerk – het 
icoon van het Spuikwartier en werelderf
goed monument – zal blijvend in de scha
duw worden gezet. Waarom? Gewoon om
dat de coalitiepartijen VVD, PvdA, D66 en 
CDA vinden dat alles moet wijken voor hún 
gebouw, hún visie op deftige cultuur en 

hún persoonlijke ambities. Alleen zij we
ten wat goed is voor Den Haag. De 10.000 
ondertekenaars van de petitie en 80% pro
cent van de Haagse bevolking weten dat 
blijkbaar niet. Houd hen tegen!

OMDAT U OM CULTUUR EN ONDERWIJS 
GEEFT

Tenslotte over het verplaatsen van het 
Koninklijk Conservatorium (KC). Deze ver
huizing is een duur onderdeel van wélk 
plan dan ook. De gemeenschappelijke 
huisvesting van Nederlands Dans Theater, 
Residentie Orkest en Koninklijk Conserva
torium kan allerlei positieve effecten heb
ben voor die instelling en de cultuur en kan 
de investering dus meer dan waard zijn. 

DOOIEVAAR+ heeft daar geen menig 
over. Wél over het feit dat de verhuizing 
van het Koninklijk Conservatorium naar de 
binnenstad met een zorgvuldiger uitwer
king van de renovatievariant net zo goed 
en vele malen goedkoper kan zijn dan in 
de nieuwbouwvariant van het Spuiforum. 
Bij hergebruik wordt minder geld aan bak
stenen besteed zodat er meer overblijft 
voor cultuur en het onderwijs. Weet ook 
dat de renovatievariant mét en zónder het 
Koninklijk Conservatorium kan. 

Dat is een belangrijk verschil met de 
nieuwbouwvariant van het Spuiforum. Dat 
plan kán niet zonder Koninklijk Conserva
torium en valt of staat met de deelname 
daarvan. Het is onbegrijpelijk dat de coali
tie met het nieuwe Spuiforum de instellin
gen – en de Haagse burger – zo’n zware fi
nanciële molensteen om de nek wil hangen 
en dat de instellingen dit laten gebeuren. 

Roep op tot realiteitszin, tot investeren 
in cultuur en niet in een véél en véél te 
duur gebouw! Houd hen tegen! 

Rueb


