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Samenvatting
Begin 2008 viel het besluit om geen nieuw stadstheater te bouwen op de
Stadswerven. Het gebouw van Schouwburg Kunstmin aan de Sint Jorisweg blijft
de belangrijkste Dordtse podiumaccommodatie met als consequentie dat het
gebouw moet worden gerestaureerd.
Om Schouwburg Kunstmin aan de huidige eisen te laten voldoen dienen er de
nodige aanpassingen te worden uitgevoerd. De grote van het podium, de hoogte
van de toneeltoren en de schuine vloer beperken Schouwburg Kunstmin in het
programmeren van de (vraaggestuurde) producties. Om deze producties in de
huidige tijd, maar vooral ook in de toekomst te kunnen boeken, dient Schouwburg
Kunstmin te worden aangepast. De producties worden steeds groter en ook de
decorstukken worden groter en meer.
Na aanpassing van het toneel en de zijtonelen en door het vergroten en verhogen
van de toneeltoren kan Schouwburg Kunstmin zich meten met andere
vergelijkbare theaters.
Aanpassing van de zichtlijnen in de grote zaal, het maken van een vlakke
toneelvloer, het aanpassen van het stoelenplan en het aanpassen van het balkon,
vergroot de beleving van het publiek met devoorstelling.
Door aanpassing van defoyerruimte rond dezaal en het theatercafé zal het
publiek voor de voorstelling, tijdens de pauze en na devoorstelling zich in een
comfortabele omgeving met een gezellige ambiance bevinden.
Door de ruimtes anders en beter in te delen en in te richten kunnen deze voor
meerdere doeleinden,waaronderverhuringen worden gebruikt.
Laden en lossen van decors dient aan de wettelijke eisen te voldoen, concreet
betekent dit dat laden en lossen in de nieuwe situatie inpandig moet worden
opgelost.
Losvan genoemde functionele maatregelen is het noodzakelijk om de funderingen
van het pand te herstellen en dienen de installaties te worden vernieuwd.
Medio november zal het Programma van Eisen,waarin bovengenoemde
maatregelen zijn opgenomen, definitief worden vastgesteld. In februari 2011zal
de architect geselecteerd worden en kan de opdracht voor een Structuur Ontwerp
en Voorlopig Ontwerp (VO) worden verstrekt. Om snelheid in de planning te
brengen, conform de wens van de raad, zal in de aanbestedingsprocedure voor de
architect en zijn adviseurs een scherpe planning worden afgesproken. Selectie van
adviseurs (o.a. constructeur, installatietechnisch, theatertechniek,
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interieurarchitect, bouwkostendeskundige) zal zo spoedig mogelijk starten, zodat
deze gelijktijdig met de gekozen architect kunnen werken aan een integraal VO.
Naar verwachting wordt het VO begin 3e kwartaal 2011aan de raad voorgelegd.
Na presentatie aan de raad wordt het VO uitgewerkt in een DOen vervolgens in
een bestek. Nade aanbesteding van de uitvoering,verwacht medio 2012, zal
terugkoppeling aan de raad plaatsvinden. Start bouw staat gepland eind
3e kwartaal 2012. De uitvoeringsperiode wordt geraamd op 2jaar, waarmee
opening van een volledig gerestaureerd Schouwburg Kunstmin staat gepland in
het 3e kwartaal 2014; de aanvang van een nieuw theaterseizoen.
1. Wat is de aanleiding?
In 2008 is besloten geen nieuw theater op de Stadswerven te bouwen. Op
10 november 2008 (CULT/CB/2008/532) heeft de raad ingestemd met de intentie
om Schouwburg Kunstmin te restaureren en wel zodanig dat het aan de eisen van
deze tijd kan voldoen. Dit werd vastgesteld als resultante van een lang (politiek)
proces, waarbij het belangrijkste element was, het herstel van de funderingen en
een minimale opwaardering van detoneelfaciliteit, binnen de wettelijke (met
name ARBO) kaders, voor de komende 10jaar. In de huidige opdracht is deze
minimale variant verlaten en is er onderzocht op welke verantwoorde manier
(monumentaal en theatertechnisch) de functionele levensduur verlengd kan
worden tot minimaal 30 jaar.
Context
Schouwburg Kunstmin is hét belangrijkste theaterpodium van de gemeente
Dordrecht. Degeschiedenis van het gebouw begint in 1890. Het theatergebouw,
toentertijd door Johannes Verheul ontworpen, is met de huidige gevel en
hoofdstructuur van het gebouw nog zichtbaar aanwezig. Een halve eeuw later (in
dejaren '30) is binnen deze structuur de huidige grote zaal ontworpen door
Sybold van Ravesteyn.Van Ravesteyn heeft ook het ronde entreegebouw en
theatercafé Sybold toegevoegd. In latere jaren zijn er door andere architecten nog
aanpassingen gedaan (met name de kleine zaal) en is buiten de contouren van het
oorspronkelijke gebouw eenfilmtheater gerealiseerd.
Het gebouw is een Rijksmonument, waarbij zowel de architectuur van
Van Ravesteyn als die van Verheul van belang zijn. Door de combinatie van deze
twee en de kwaliteit van datgene dat nog zichtbaar is uit beide ontwerpfasen, is
het monument zeer waardevol.
Het huidige gebouw begint als theaterfaciliteit wel steeds meer te knellen. Het
theaterpubliek is kritisch,verwacht een kwaliteitsprogramma, wil dat programma
zien in een goed geoutilleerde zaal en verwacht bovendien een professionele
voorstellings- en horecaomgeving. De bespeler verwacht een goed geëquipeerde
theaterzaal, die voldoet aan deARBO eisen en de medewerkers van Schouwburg
Kunstmin verwachten professionele werkplekken. Daarnaast moet voldaan worden
aan randvoorwaarden zoals toegankelijkheid, parkeren, ambiance en veiligheid.Al
deze elementen moeten tegelijkertijd op orde zijn en moeten passen bij de
aangeboden programma's.
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Funderings- en gevelherstel
Ten aanzien van het casco zal er funderings- en gevelherstel plaats moeten
vinden. Uit onderzoek van 2008 van Gemeentewerken Rotterdam is gebleken dat
de kwaliteit van de fundering sinds het voorgaande onderzoek van 1991is
verslechterd. De paalfundering staat op een aantal locaties droog. De kwaliteit van
de palen op die locaties worden als slecht aangeduid. De houten paalfundering van
het hoofdgebouw wordt in zijn geheel als slecht beoordeeld met een
funderingstechnische handhavingtermijn van 10 jaar.
In 2009 heeft Gemeentewerken Rotterdam een advies voor het herstel van de
fundering opgesteld. Uit onderzoek is gebleken dat voor het gehele gebouw een
herstelmethode mogelijk isdie leidt tot een goed functionerende fundering. Het
uitvoeren van het funderingsherstel volgens het advies heeft tot gevolg dat de
technische levensduur van de fundering opnieuw voor een referentieperiode van
50jaar gegarandeerd is.
Tijdens de VO-fase zal worden onderzocht én bepaald welke methode er zal
worden toegepast voor het funderingsherstel. Tevens wordt bepaald op welke
plaatsen de fundering aangepast dient te worden ten behoeve van het opvangen
van extra/andere belasting (bijv. ten aanzien van aanpassing van de toneeltoren).
2. Wat willen we bereiken?
Na het funderings- en gevelherstel voldoet het gebouw voor de komende 50 jaar
aan de kwaliteitseisen en kan worden gesteld dat het monument behouden is.
Naast deze funderingsmaatregelen moet de functionaliteit van het pand
(Schouwburg) weer op een hedendaags niveau worden gebracht, op een zodanige
manier dat deze functionaliteit de komende 30jaar zal voldoen, losvan normale
onderhoud- en vervangingsinvesteringen gedurende die periode.
Uitgangspunt voor deze functionele aanpassingen is de waarde die toegekend
wordt aan de plek die Schouwburg Kunstmin heeft in het Dordtse culturele leven
en aan het monumentale karakter van het pand. Gesteld wordt dat de
noodzakelijke verbeteringen moeten worden doorgevoerd met respect voor de
monumentale kwaliteiten van het gebouw. Dat betekent dat de eisen van deze tijd
op een intelligente, respectvolle manier moeten worden ingebracht.
Defunctionele maatregelen worden ingegeven door de missie van Schouwburg
Kunstmin, die als volgt valt te omschrijven:
Schouwburg Kunstmin is een podium waar de stad Dordrecht trots op is en waar
bespelers, bezoekers en huurders zich thuis voelen.
Schouwburg Kunstmin iseen merk, wat publiek en huurders (h)erkennen door
naamsbekendheid, merktrouw van de huurders en kwaliteitsperceptie.
Schouwburg Kunstmin stimuleert het bezoek van diverse culturele
publieksgroepen.
Schouwburg Kunstmin wil om deze missie waar te kunnen maken een breed,
kwalitatief hoogwaardig,vraaggestuurd programma kunnen bieden, in zowel de
grote zaal als de kleine zaal. Het theater zal ook programma's bieden,die minder
voor de hand liggen en dievoor een mogelijk kleiner publiek geschikt zijn. De
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kleine zaal en de middenzaal in het Energiehuis zijn hiervoor de geëigende
locaties.
Naast het programma dat geboden wordt isde sfeer en identiteit van de
schouwburg van groot belang voor de kwaliteit van de publieksbeleving.
Publiek dat naar een theater gaat, maakt haar keuze tegenwoordig niet alleen
meer op de inhoud van eenvoorstelling maar ook op basisvan de identiteit van
een plek.
De identiteit, uitstraling en aantrekkingskracht van de verbouwde schouwburg is
een combinatie van sierlijke architectuur en hedendaagse uitgaanskwaliteit.
Door de restauratie van Schouwburg Kunstmin kan deze unieke en gewenste
kwaliteit gerealiseerd worden.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken dienen de volgende elementen in
ieder geval te worden aangepakt:
• funderingsherstel en herstel van de gevels;
• vergroten en verbeteren van het toneelhuis van de grote zaal;
• indien mogelijk het vergroten van het aantal zitplaatsen in de grote zaal;
• verbeteren van de zichtlijnen in de grote en kleine zaal
• uitvlakken van de toneelvloer van de grote zaal;
• aanpassen van de theatertechniek aan de huidige eisen;
• verbeteren van de laad- en losvoorzieningen (in overeenstemming met de
huidige wetgeving);
• verbeteren van de publieksvoorzieningen rond de zaal;
• verbeteren van de luchtkwaliteit in de zalen en de publieksruimtes;
• het verbeteren van de verhuurfunctionaliteit van alle daarvoor geschikte
ruimtes.
In opdracht van het Vastgoedbedrijf, opdrachtgever voor de restauratie van
Schouwburg Kunstmin, is in samenwerking met Projectmanagement,
Monumentenzorg, het Ingenieursbureau Drechtsteden en een externe
theaterdeskundige een Programma van Eisen opgesteld.Ten behoeve van dit
Programma van Eisen zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd (o.a. bouwhistorisch,
bouwkundig, asbest, archeologisch, bodem, akoestisch onderzoek, explosieven en
technische installaties). Het Programma van Eisen wordt halverwege november
2010 definitief vastgesteld.
Genoemde elementen zijn in het Programma van Eisen beschreven en uitgewerkt.
Monumentenzorg is bij het opstellen van het Programma van Eisen nauw
betrokken geweest. Uiteraard zal deze betrokkenheid van Monumentenzorg bij alle
ontwerp- en bouwfasen worden gecontinueerd, zodat voldaan wordt aan de eisen
die aan de restauratie van het Rijksmonument Schouwburg Kunstmin gesteld
worden.
Devoorwaarden gesteld in het Programma van Eisen passen op een aantal punten
niet volledig binnen het huidige bestemmingsplan van Schil Oost. De gewenste
aanpassingen stuiten niet op principiële bezwaren van de stedenbouwkundige van
Stadsontwikkeling. Een bestemmingsplan procedure is noodzakelijk voor het
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uitvoeren van het plan, Overigens zullen met name de eisenvan inpandig laden
en lossen een verbetering inhouden van de externe geluidsdruk en dus ook voor
de direct omwonenden.
Dearchitect moet middels Europees aanbesteden met voorselectie worden
geselecteerd. De aanbesteding wordt gepubliceerd op de aanbestedingskalender.
Naar verwachting is de architect in februari 2011geselecteerd. In de aanbesteding
zal de planning voor de architect scherp worden gesteld. Dit kan mogelijk tot
tijdwinst leiden. De architect krijgt de opdracht een structuurontwerp en eenVO
te maken.
Nagoedkeuring op het VOzal opdracht worden verstrekt voor het maken van een
DOen vervolgens voor een bestek.
Vervolgens zal er een aanbesteding plaatsvinden ten behoeve van de uitvoering.
a. Inspraak en communicatie
Voorgesteld wordt om na het VO met de belanghebbenden en omwonenden te
communiceren.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Het VO, inclusief kostenraming en planning, zal aan de raad worden
gepresenteerd.
Nade aanbesteding ten behoeve van de uitvoering wordt de raad wederom
geïnformeerd en zal het uitvoeringkrediet worden aangevraagd.
4. Wat mag het kosten?
Voor deze verbouwing heeft de gemeenteraad besloten € 16.340.000,— op te
nemen binnen de Strategische Investeringen. Hierna heeft besluitvorming
plaatsgevonden om € 200.000,— in te zetten ten behoeve van de horecaexploitatie.
Daarmee is er€ 16.140.000,— over om te besteden aan de restauratie van
Schouwburg Kunstmin.
Het indertijd gereserveerde bedrag is ingezet op basisvan een minimale
verbouwing c.q. renovatie. De huidige opdracht uit het collegeakkoord is ruimer
gesteld. In deVOfase zal helder worden of deze ruimere opdracht volledig kan
worden uitgevoerd binnen deze budgettaire grenzen.
Het kredietbedrag zal gesplitst worden in eenvoorbereidingskrediet en een
uitvoeringskrediet.
Het voorbereidingskrediet (€ 2.655.000,—) is opgebouwd uit de volgende posten
(zie bijlage 2):
- ambtelijke inzet
€
410.000,—
- externe advieskosten
€ 1.640.000,—
- onderzoekskosten
€
280.000,—
- leges
€
130.000,- overige kosten
€
70.000,—
- onvoorzien
€
125.000,—
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Het uitvoeringskrediet zal aangevraagd worden na het definitief ontwerp en de
aanbesteding. De aanbesteding wordt gehouden onder voorbehoud van
goedkeuring door deRaad.
5. Fatale beslïsdatum
Er is sprake van een fatale beslistermijn voor deze kredietaanvraag,te weten
14 december 2010. Voor devoortgang van het project en het behalen van de
vastgestelde planning is het nodig dat het voorbereidingskrediet uiterlijk in
december 2010 wordt verstrekt. Later verstrekken betekent uitloop in de
planning.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- de planning voor het project restauratie Schouwburg Kunstmin;
- onderbouwing voor de kosten t.b.v. het voorbereidingskrediet (vertrouwelijk).
7. Besluit
Wij stellen uvoor ten behoeve van restauratie Schouwburg Kunstmin een
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter hoogte van€ 2.655.000,—.

Het college var,
de

- ontwerp besluit
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