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Samenvatting
Bij deze informeren wij u over de stand van zaken van het project "restauratie
Schouwburg Kunstmin".
In juni 2012 heeft u op basis van het Definitief Ontwerp hiervoor een
brief van 16 juli 2013 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van dit
project. In het kader van onze actieve informatieplicht doen we dit nu wederom.
Alle bouwonderdelen naderen de oplevering, met uitzondering van enkele theater
technische onderdelen en de herinrichting van het terrein. Na de oplevering kan
worden gestart met de inrichting en het inregelen van gebouw en techniek. Naar
verwachting kan de schouwburg op 1 november a.s. officieel worden heropend
Het resultaat van de aanbestedingen is positief t.o.v. de raming en de daarbij
opgelegde bezuinigingstaakstelling van 10% is gehaald. Gelet op het verloop van
de post onvoorzien en de stand van zaken wordt verwacht dat het project ook
binnen haar eigen begroting blijft. Kortom in het project wordt met de huidige
Los hiervan zal in het najaar een voorstel worden gedaan voor de herinrichting van
de openbare ruimte rondom Schouwburg Kunstmin.
1. Wat is de aanleiding?
In het kader van onze actieve informatie plicht stellen wij u op de hoogte van de
voortgang en stand van zaken van het project restauratie Schouwburg Kunstmin.
2. Wat willen we bereiken?
Met de restauratie wordt de technische levensduur van het gebouw verlengd door
middel van funderingsherstel. Verlenging van de functionele levensduur geschiedt
door aanpassingen van het toneelhuis, theatertechniek, publieksruimtes,
truckdocks en kleedkamers.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
In november 2012 zijn de aannemers voor het bouwkundige deel en de E- en
W-installaties gestart met de restauratie in Schouwburg Kunstmin. Binnenkort zal
de oplevering van deze onderdelen plaats vinden. Daarna kan gestart worden met
de inrichting en het inregelen van het gebouw en de techniek. Op 1 november
2014 is de officiële heropening van de Schouwburg.
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Gedurende het project worden er regelmatig risico analyses gemaakt. Deze leiden
tot bijsturing of het treffen van extra beheersmaatregelen, maar niet alles kan
worden voorzien of voorkomen.
In de loop van het project hebben zich onvoorziene omstandigheden voorgedaan
die zowel hebben geleid tot vertraging als tot extra kosten.
Door de vertraging is de oorspronkelijke bouwkundige opleverdatum van
1 mei 2014 niet gehaald. Door verdere optimalisering van de planningen en het
maken van nadere afspraken daarover met de betrokken partijen wordt een deel
van de opgelopen achterstand ingelopen.
Op basis hiervan is een nieuwe planning gemaakt voor de uitvoering van de
vervolg werkzaamheden (inrichten en inregelen).
De vertraging zal geen gevolgen hebben voor de geplande programmering van
Kunstmin en de officiële (her)opening op 1 november a.s..
We zijn nu bijna aan het einde van de bouwfase. Het aantal risico's is dus
afgenomen of zijn afgewaardeerd met uitzondering van het verschil van inzicht
met de aannemer in de kosten meer-/minderwerk.
Onderstaand een korte beschrijving van de belangrijkste onvoorziene
omstandigheden (waarover u grotendeels al bij raadsinformatie brief van juli 2013
bent geïnformeerd).
De kosten hiervan konden overigens allen gedekt konden worden uit de daarvoor
beschikbare post onvoorzien.
Fundering
De fundering voor de kleine zaal, de foyers en de achter aanbouw kon niet geheel
conform bestek worden uitgevoerd. Een deel van de palen die in eerste instantie
geheid zouden worden, moesten i.v.m. scheurvorming, worden (voor)geboord.
Grondwater
Het door het Waterschap vergunde werkplan voor grondwateronttrekking bleek
tijdens de bemalingen onvoldoende te werken. De bouwput kon niet worden
drooggelegd, waardoor de fundering voor de achterbouw niet kon worden gestort.
In overleg met het Waterschap is een aanvullend onderzoek uitgevoerd.
Na aanpassing van de bouwput zijn de werkzaamheden hervat.
Asbest
Ondanks voorafgaand asbestonderzoek (oriënterend en destructief) zijn na de
sloop van de toneelvloer van de kleine zaal sporen van asbest in de bodem
aangetroffen. Het asbest is verwijderd. Dit heeft geleid tot een vertraging van
11 weken. Naast de kosten van extra onderzoek en asbest verwijdering leidt dit
door de vertraging ook tot forse extra bouwplaatskosten voor het project. Immers
deze vertraging is niet de verantwoordelijkheid van de aannemers.
Plafond grote zaal
Bij de uitvoering kwam naar voren dat het plafond van de grote zaal in slechte
staat was. Hier moest nieuw (akoestisch) stucwerk worden aangebracht.
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a. Inspraak en communicatie
Middels een digitale nieuwsbrief, uitgebracht, wordt elke kwartaal een overzicht
van de stand van zaken en achtergrond informatie gegeven.
Op de websites van Schouwburg Kunstmin en van de gemeente Dordrecht is
informatie geplaatst over de voortgang van de restauratie en zijn de
trillingsmetingen en grondwatermonitoring geplaatst.
Vragen kunnen per mail gericht worden aan restauratiekunstmin dordrecht.nl.
Op 11 november 2013 heeft een extra informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor
de direct omwonenden inzake plaatsing tijdelijke warmtevoorziening van HVC.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Binnen het project valt het aanhelen van de openbare ruimte (asfaltering en
bestrating a.g.v. de bouw). Daarnaast worden er voorzieningen aangebracht voor
de bevoorrading en toegankelijkheid van de Schouwburg. En zullen er als gevolg
van uitbreiding van het gebouw en plaatsing trafo op het terrein achter de
Schouwburg 9 parkeerplaatsen worden aangelegd t.b.v. bewoners parkeren
Maten&spad.
De herinrichting van het omliggende terrein en de wens voor extra fietsstallingen
zijn niet in dit project opgenomen.
Voor de terreininrichting is door bureau West 8 in 2012 een schetsontwerp
gemaakt, welke aan uw raad is gepresenteerd op 19 juni 2012.
U heeft toen aangegeven daarover nader te willen besluiten indien er binnen het
project een overschot is. Naar verwachting is dit het geval. Wij zullen u daarom in
het najaar een raadsvoorstel hierover sturen.
4. Wat mag het kosten?
Middels besluit Nr. 784121 van 19 juni 2012 heeft u op basis van het Definitief

Het resultaat van de aanbestedingen is tot op heden positief t.o.v. de raming.
Nog aan te besteden onderdelen zijn; enkele interieurelementen, toneelverlichting,
toneelstoffering en herinrichting achter terrein.
Gegeven de huidige stand van zaken kan het project naar verwachting binnen
begroting worden voltooid.

Overzicht voor en nadelen aanbesteding.
- bouw, constructie en funderingsherstel
- W-installatie
- E-installatie
- Theatertechnische installatie
- Theaterstoelen
Positief resultaat aanbesteding tot op heden
Bezuinigingstaakstelling
Totaal resultaat aanbesteding tot op heden

1.513.600,-45.800,-- -t375.600,-- -1456.600,-42.200,-1.506.600,-288.488,-1.218.112,

Het bestek van de E-installatie bleek, ondanks een controle vooraf onvolledig.
Er hebben om die reden in de loop van het project nog diverse (extra)
aanbestedingen in dit domein moeten plaats vinden.
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O v e r z i c h t p o s t o n v o o r z ie n

Meerwerkkosten:
- fundering
asbest
- plafond grote zaal
- aanpassing i.v.m. brandvoorschriften
- overige bouw en installatiekosten
- bijkomende kosten*
Totaal goedgekeurd tot op heden
*

187.000,-153.000,-74.000,-76.000,-188.000,-255.000,-933.000,--

projectmanagement, adviseurs, leges, afboeking activa, energie en verzekeringen.

gehouden. Een grote post daarbinnen zijn de algemene bouwplaatskosten als
gevolg van de vertraging door asbest.
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
N.v.t.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
d

M.M. van der Kraan
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