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Geachte leden van de raad 

Met elkaar werken we aan het aantrekkelijker maken van onze stad en het verbeteren van onze 
voorzieningen. De verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord hoort hier bij. Voor deze verplaatsing 
hebben wij de businesscase Schouwburg en een programma van eisen laten opstellen. 
In de businesscase Schouwburg wordt de haalbaarheid van de financiering van de stichtingskosten van de 
nieuwe schouwburg onderbouwd. De businesscase resulteert erin dat er een rendabele investering van 
€ 6 miljoen nodig is om een financieel sluitende businesscase te verkrijgen. Deze bijdrage wordt geleverd 
door Willemsoord BV, op het moment dat de nieuwe schouwburg in eigendom overgaat naar Willemsoord 
BV. Willemsoord BV verzoekt om haar financiële bijdrage te kunnen leveren op basis van een 
gemeentegarantie. Deze garantstelling maakt het voor Willemsoord BV mogelijk om tegen een gunstiger 
rentetarief bij de BNG geld te lenen. 

De samenvatting van het programma van eisen, informatie over de exploitatie van De Kampanje en de 
businesscase ontvangt u als bijlage bij deze brief. Het programma van eisen ligt voor u onder 
geheimhouding ter inzage bij de griffie. 

Met deze brief ontvangt u tevens het onderzoeksrapport van Twynstra Gudde: 'Samenwerken voor 
Willemsoord' van 15 juli 2010 waarmee de aanzet is gegeven tot de businesscase schouwburg. 

Aanleiding en proces 
Bij de realisatie van een nieuwe schouwburg op het terrein van de Oude Rijkswerf Willemsoord zijn 
verschillende partijen betrokken: Zeestad CV/BV als uitvoerder van het Uitwerkingsplan (UP) Stadshart, 
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Willemsoord BV als beheerder en exploitant van het vastgoed op het terrein, en de gemeente als 
verantwoordelijke voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, en tevens aandeelhouder van Zeestad 
CV/BV en Willemsoord BV. 
Begin 2010 hebben we Twynstra Gudde gevraagd ons te adviseren hoe we een goede samenwerking 
tussen de partijen kunnen organiseren om Willemsoord te laten groeien tot een volwaardig onderdeel van 
de stad. Een stadsdeel dat complementair is aan het stadshart (conform het uitwerkingsplan Stadshart). 
Twynstra Gudde heeft ons geadviseerd: 

hoe vastgoed (grond en gebouwen) door partijen kan worden ingebracht, 
wat dit betekent voor de exploitaties van Zeestad CV/BV en Willemsoord BV, en voor de 
gemeente, 
wat de eigendomssituatie wordt na ontwikkeling van Willemsoord van de schouwburg, de 
openbare ruimte, en de rest van het vastgoed. 

Naast deze adviezen beveelt Twynstra Gudde aan voor de toekomst van Willemsoord te zorgen voor een 
steviger positionering van Willemsoord BV als gebieds- en vastgoedexploitant. Dat kan door aanpassingen 
door te voeren ten aanzien van het juridisch eigendom, de financiële afspraken tussen Willemsoord en de 
gemeente en het weer instellen van een Raad van Commissarissen voor Willemsoord. Dit laatste heeft 
inmiddels plaatsgevonden. 

De aanbevelingen op dit deel van het onderzoek van Twynstra Gudde heeft het college ter harte genomen 
en gaandeweg hebben wij ervoor gezorgd dat deze aanbevelingen zijn vastgelegd in het Visiedocument 
Willemsoord, dat uw raad begin 2011 heeft vastgesteld. 

Het rapport van Twynstra Gudde besteedt ook aandacht aan de nieuwe schouwburg als casus voor de 
samenwerking op Willemsoord. Het advies van Twynstra Gudde is om, in de vorm van een businesscase, 
een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren door de betrokken partijen Zeestad CV/BV, Willemsoord 
BV en de exploitant van de schouwburg De Kampanje. Dit advies beoogde een zorgvuldig 
voorbereidingsproces van de ontwikkeling van de schouwburg. In het rapport (blz. 9) geeft Twynstra 
Gudde aan welke elementen in de businesscase aandacht moet worden besteed. Deze elementen zijn in 
de businesscase uitgewerkt en worden ook in de samenwerkingsovereenkomst meegenomen. 

Leden van de raad hebben ook gevraagd naar een tweede rapportage van Twynstra Gudde over dit 
onderwerp. Deze vraag heeft betrekking op een vervolgopdracht die aan Twynstra Gudde is verstrekt voor 
procesbegeleiding en ondersteuning van de ambtelijke organisatie. Deze opdracht heeft niet tot een 
tweede rapportage geleid. 

Businesscase Schouwburg 
In navolging van het advies van Twynstra Gudde heeft Zeestad CV/BV bureau BBN de opdracht gegeven 
een plan van aanpak, de businesscase en het programma ven eisen voor de schouwburg op te stellen 
samen met de drie betrokken partijen Zeestad CV/BV, Willemsoord BV en De Kampanje. 

Op 8 februari 2011 hebben de drie partijen en de gemeente u tijdens een voorlichtingsavond geïnformeerd 
over de verplaatsing van de schouwburg, de kaderstelling en besluitvorming daarbij, het te doorlopen 
proces en ook over hoe een businesscase er uit kan zien. 

Het plan van aanpak is in de aandeelhoudersvergadering van Zeestad van 26 mei 2011 goedgekeurd. 
Vervolgens zijn de businesscase en het programma van eisen uitgewerkt. 
De businesscase schouwburg is geaccordeerd in de stuurgroep schouwburg op 20 september 2011 door 
de samenwerkende partijen Zeestad CV/BV, Willemsoord BV en De Kampanje. De 
aandeelhoudersvergadering van Willemsoord BV heeft op 4 oktober 2011 ingestemd met de 
businesscase. De aandeelhoudersvergadering van Zeestad CV/BV heeft zich op 26 oktober 2011 
uitgesproken over het planproces. De samenwerkingsovereenkomst tussen de samenwerkende partijen 
zal in de aandeelhoudersvergadering van februari 2012 worden behandeld. De directie van schouwburg 
De Kampanje heeft de businesscase voorgelegd aan haar raad van toezicht. 

De businesscase vormt samen met de samenwerkingsovereenkomst, het programma van eisen en een 
communicatieplan, fase 2 van het plan van aanpak voor de nieuwe schouwburg (definitiefase). De 
businesscase schouwburg onderbouwt de hoogte van de rendabele bijdrage aan de stichtingskosten en 
bepaalt de partij die deze rendabele bijdrage levert. Uitgangspunt is een financieel sluitende businesscase. 
Over de inhoud van de businesscase en het programma van eisen zijn de partijen het eens. De 
businesscase heeft echter niet de status van overeenkomst of intentieverklaring. Daarvoor is de 
samenwerkingsovereenkomst. 
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Verder proces 

De directies van Zeestad, Willemsoord en De Kampanje werken aan een samenwerkingsovereenkomst 
welke begin 2012 kan worden ondertekend. Parallel daaraan gaat de planvoorbereiding verder. Voor de 
bijdrage van € 6 miljoen door Willemsoord BV wordt een garantstelling van de gemeente gevraagd. 
Hiervoor is een wensen en bedenkingenprocedure met de raad nodig. 
Een voorstel tot garantstelling zullen wij u echter pas aanbieden op het moment dat er duidelijkheid is over 
de exploitatie van de locatie van de oude schouwburg. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

burgemeester 
Koen Schuiling 

secretaris 
H. Raasing 


