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Inrichting buitenruimte Schouwburg Kunstmin

Voorgesteld besluit
Uw raad wordt voorgesteld:
1. opdracht te geven tot uitwerking van het huidige ontwerp van de buitenruimte
rond Schouwburg Kunstmin van West 8 tot een Definitief Ontwerp - inclusief het
opstellen van een begroting voor de uitvoerings- en beheerkosten;
2. en de begrote kosten van C 32.500,-- te dekken uit het beschikbare krediet van
het project 'restauratie van Schouwburg Kunstmin'.

Samenvatting
Als gevolg van uw besluit van 2008 (CULT/CB/2008/532) om Schouwburg Kunstmin
te restaureren is een krediet beschikbaar gesteld. De afgelopen jaren is de
restauratie van het gebouw en de inrichting uitgevoerd. In dit krediet was een klein
bedrag opgenomen voor de meest noodzakelijke aanpassingen aan de buitenruimte
(circa C 110.000,--). Het noodzakelijk deel van de aanpassingen is uitgevoerd.
Nu Schouwburg Kunstmin is gerestaureerd valt steeds meer op dat de buitenruimte
versnipperd is qua materialisering en kwalitatief sterk afsteekt bij het gebouw. Als
gevolg van de sloop van Cinode in 2012 is een extra open vlakte ontstaan die
(tijdelijk) is bestraat.
Bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet voor de restauratie in 2012 is een
schetsontwerp voor de buitenruimte van West 8 urban design & landscape
architecture b.v. uit Rotterdam meegezonden en in de commissie besproken. Het
advies van de commissie luidde om na de restauratie een voorstel voor herinrichting
van het buitenterrein in te dienen. Bijgevoegd voorstel heeft als doel de buitenruimte
integraal te ontwerpen en in te richten zodat het aansluit bij de uitstraling van het
gebouw en omgeving.

Inleiding
Voor het project "Restauratie van Schouwburg Kunstmin" is een krediet verstrekt
bestemd voor onder andere funderingsherstel en restauratie van het gebouw en
nieuwe installaties om het voor de komende 30 jaar geschikt te maken voor
exploitatie als theater. Er is besloten om de herinrichting van de buitenruimte niet
mee te nemen in de projectopdracht. Wel is in de commissievergadering van 2012
door meerdere partijen in de commissie aangegeven dat door een herinrichting van
het Willem Kesplantsoen en het omliggende terrein het gebouw beter tot zijn recht
zou komen.
Het voorliggende ontwerp is afgestemd en op hoofdlijnen akkoord bevonden door de
Welstandscommissie, Stadsbeheer, Stadsontwikkeling en de directeur Schouwburg
Kunstmin. Nadere uitwerking van het ontwerp dient integraal afgestemd te worden
op de gemeentelijke uitgangspunten voor inrichting van de openbare ruimte. De
collega's van Stadsbeheer zullen hier nadrukkelijk bij worden betrokken.
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Doelstelling
Door het toepassen van een integrale visie op het ontwerp van het Willem
Kesplantsoen en de buitenruimte zal in relatie tot de omgeving en het monumentale
karakter van het gebouw het geheel een eenduidige, aantrekkelijke uitstraling
krijgen. Daarnaast zullen de aanpassingen zorgen voor het verbeteren van de
looproute van de parkeergarage Energiehuis door het Willem Kesplantsoen naar de
entree van Schouwburg Kunstmin en ontstaat er een prettige buitenruimte voor het
zomerterras.
Argumenten
De huidige afwerking van de buitenruimte rondom de Schouwburg bestaat uit vele
verschillende materialen die niet op elkaar aansluiten. Daarnaast is er, als gevolg van
architectonische aanpassingen wegens restauratie, een aantal essentiële wijzigingen
aangebracht, die grote invloed hebben op logistiek en routing om het gebouw. Dat
zijn onder andere de sloop van Cinode, verplaatsing van artiesten- en
personeelsingang en toegang voor de horeca. Door de realisatie van de
parkeergarage Energiehuis kan een groot aantal parkeerplaatsen op het terrein
komen te vervallen en kan de vrijgekomen ruimte passend ingericht worden. De
looproute vanaf de parkeergarage Energiehuis naar de hoofdingang van de
Schouwburg is in de huidige situatie logistiek niet optimaal en kan op een betere
manier door het plantsoen worden geleid. Daarnaast zal de herinrichting zorgen voor
een logische indeling van het terrein, voor de publieksvriendelijke routing van de
bezoekersstromen en ontstaat er een prettiger verblijfsklimaat voor het terras.
Tot slot zal fietsparkeren ingepast worden in het integraal ontwerp, hierbij zal
nadrukkelijk worden gekeken naar de plek en de hoeveelheid stallingsplaatsen.
Uitgangspunt is dat de huidige monumentale bomen behouden blijven.

Kanttekeningen en risico's
De uitvoerings- en beheerkostenconsequenties dienen nog inzichtelijk te worden
gemaakt. Dit maakt onderdeel uit van de opdracht om het voorlopig ontwerp uit te
werken tot een definitief ontwerp.
Kosten en dekking
De uitwerking van het voorliggende ontwerp tot en met Definitief Ontwerp voor de
buitenruimte wordt geraamd op C 32.500,--. Dit is inclusief het honorarium voor
West 8 en de plankosten voor het integraal ontwerp en de bewonersavond en het
inzichtelijk maken van de uitvoerings- en beheerkosten.

Inrichting buitenruimte vanuit project restauratie
Vanuit het project restauratie Schouwburg Kunstmin is een restantbudget van
maximaal C 90.000,-- van het uitvoeringskrediet gereserveerd, bestemd voor het
planten van negen bomen op de Kunstminplaats en voor het asfaltherstel van het
parkeergedeelte en toerit van de truckdock bij de grote zaal. Deze werkzaamheden
worden uitgevoerd na de besluitvorming over de herinrichting van de buitenruimte.
Deze werkzaamheden worden integraal meegenomen indien uw raad besluit tot
herinrichting van het buitenterrein. Indien besloten wordt de buitenruimte niet te
wijzigen, zal het asfaltherstel en de boomaanplant in het najaar van 2015 of in het
voorjaar van 2016 worden uitgevoerd.
Na afronding van het project "restauratie van Schouwburg Kunstmin" zal het
restantbudget (uitvoeringskrediet en aanbestedingsvoordeel minus extra onvoorziene
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de reserve Strategische Investeringen. Afronding van het project kan plaatsvinden na
afronding van de lopende juridische procedures. Indien uw raad hiertoe besluit kan
dit worden aangewend voor herinrichting van de buitenruimte van Schouwburg
Kunstmin. De kosten daarvan worden nu geraamd op circa C 600.000,--.

Communicatie en inclusief beleid
Na instemming tot uitwerking van het ontwerp zal een informatieavond worden
georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden. West 8 zal worden verzocht
de visie achter het ontwerp toe te lichten. De reacties van aanwezigen zullen worden
afgewogen in de verdere integrale uitwerking van het ontwerp.

De buitenruimte blijft toegankelijk voor minder validen.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Na instemming voor herinrichting zal de uitwerking in het

4 e

kwartaal van 2015

starten. In het 2 e kwartaal van 2016 zal het Definitief Ontwerp, inclusief
kostenraming en beheerkosten, aan uw raad worden voorgelegd ter besluitvorming.
Aanleg en realisatie kan in 2016 worden uitgevoerd.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
- ontwerp West 8 urban design & landscape architecture b.v. van 17 december 2014.
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