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1. Samenvatting 

Het opstellen van de business case realisatie Schouwburg is in de periode maart tot en met  
september 2011 in discussie geweest tussen de belanghebbende partners. De discussies hebben met name 
betrekking gehad op het bepalen van de rendabele bijdrage aan de stichtingskosten. In de rolverdeling van 
ontwikkelaar (Zeestad bv), belegger (Willemsoord BV) en gebruiker (De Kampanje) is aan de orde geweest 
welke partij een rendabele bijdrage levert aan de stichtingskosten.  
 
bbn adviseurs heeft conform de DCF-methodiek een conceptberekening voorgelegd, waarin gangbare 
normen en overeengekomen uitgangspunten zijn opgenomen. De berekening resulteert in de conclusie dat 
een rendabele bijdrage aan de stichtingskosten van € 6,0 miljoen kan worden geleverd. 
 
In de planexploitatie behorend bij het Uitwerkingsplan (UP) was al voorzien in een onrendabele bijdrage 
van € 17,0 miljoen door Zeestad. Op basis van het Programma van Eisen (PvE) voor de schouwburg zijn de 
stichtingskosten inmiddels geactualiseerd op € 23,0 miljoen.  
 
In deze business case voor de realisatie van de Schouwburg is uiteengezet dat er, met de rendabele 
bijdrage van € 6,0 miljoen door Willemsoord, sprake is van een financieel dekkende situatie. Ofwel de 
geactualiseerde stichtingskosten zijn gedekt door de rendabele en onrendabele bijdragen van partijen, 
waarbij helder is gemaakt welke financiële verantwoordelijkheid de afzonderlijke partijen daarbij dragen. 
 
De business case vormt een essentiële schakel in het realisatieproces van de schouwburg op Willemsoord.  
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2. Kader business case  

2.1. Aanleiding 

De wens om een business case op te stellen komt voort uit het gezamenlijke doel van de partijen om de 
schouwburg binnen de gestelde randvoorwaarden te realiseren. 
 
In dit rapport is een business case gedefinieerd als de kosten-batenanalyse met een gedetailleerde 
onderbouwing van de stichtingskosten en een verantwoording van de dekking van deze kosten.  
Daarnaast dient te zijn aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van de kosten.  
De resultaten dienen te zijn vastgelegd in een (samenwerkings)overeenkomst. 
 
Over de voorgestelde financiële gegevens in deze business case dient bij de afzonderlijke partijen 
besluitvorming plaats te vinden. 
 
Het financiële kader ligt al vast in de planexploitatie behorend bij het UP. Daarin is een taakstellend budget 
vastgelegd voor de realisatie van de schouwburg van € 25,2 miljoen (€ 24,5 miljoen netto contante waarde 
- ncw -, prijspeil 1 juni 2011). Vooruitlopend op het bepalen van de rendabele bijdrage aan de stichtings-
kosten heeft Zeestad in de planexploitatie een onrendabele bijdrage aan de stichtingskosten gereserveerd 
van € 16,9 miljoen (ncw, prijspeil 2011). 
 
Om het tekort af te dekken is in een eerder stadium gekeken naar het inbrengen van de waarde van de 
vertreklocatie van de schouwburg. Zeestad zou in de 2e fase van het UP de vertreklocatie kopen van de 
gemeente Den Helder voor € 5,8 miljoen. De gemeente zou dit budget in de 1e fase inzetten (voor-
financiering) als dekking van de stichtingskosten. Het resterende bedrag van € 1,8 miljoen zou dan de 
rendabele bijdrage dienen te zijn. 
 
De voorfinanciering door de gemeente zou echter ongewenste risico's met zich meebrengen. Er zou eerst 
een onderzoek moeten worden gedaan naar de hoogte van de ‘rendabele bijdrage’ gebaseerd op reële 
normen en uitgangspunten. Met deze stellingname wordt recht gedaan aan de gangbare en markt-
conforme situatie dat een reële rendabele bijdrage moet worden geleverd omdat anders sprake zou 
kunnen zijn van staatssteun.  
 
In dit kader is aan bbn adviseurs gevraagd de business case realisatie schouwburg op te stellen met een 
berekening van de rendabele bijdrage aan de stichtingskosten. De business case vormt samen met het PvE 
voor de schouwburg en de samenwerkingsovereenkomst, de set plandocumenten behorend bij fase 2  
(definitiefase) van het realisatieproces schouwburg. De uitwerking in fase 3 (ontwerpfase) zal dan ook 
worden gebaseerd op deze set plandocumenten. 

2.2. Actoren 

De direct betrokkenen bij de ontwikkeling, realisatie en het beheer van de nieuwe schouwburg hebben 
verschillende rollen, te weten:  
 als verantwoordelijke partij voor de gebiedsontwikkeling Binnenstad kan de rol van Zeestad worden 

gezien als de projectontwikkelaar van de nieuwe schouwburg;  
 De Kampanje is de gebruiker/exploitant van de nieuwe schouwburg. De Kampanje krijgt een jaarlijkse 

subsidie van de gemeente om haar maatschappelijke functie uit te voeren; 
 Willemsoord is economisch eigenaar en beheert alle panden op de voormalige scheeps- en 

onderhoudswerf voor de Koninklijke Marine; 



 

6327  Business Case Schouwburg De Kampanje te Den Helder pagina 5 van 14 
Rap001  Versie007  1 november 2011 bbn adviseurs 

 de gemeente is juridisch eigenaar en staat in het kadaster geregistreerd als eigenaar. Daarnaast is de 
gemeente 100% aandeelhouder van Willemsoord en, samen met de provincie, groot aandeelhouder 
van Zeestad. 

2.3. Systeembenadering 

Het basisprincipe van de business case is dat enerzijds de omvang van het rendabele deel moet blijken uit 
de communicerende vaten, zoals in het onderstaande stroomschema is aangegeven, en dat anderzijds het 
onrendabele deel door de ontwikkelaar Zeestad wordt afgedekt (€ 17,0 miljoen). Dit stroomschema van 
‘follow the money’ biedt partijen de mogelijkheid hun financiële gegevens erin onder te brengen en hun 
standpunten over de financiële consequenties te bepalen.  
 
 

 
Figuur 1: communicerende vaten 

 
Input van de betrokken actoren, die allen het gezamenlijke doel (realisatie Schouwburg) delen maar ook 
hun eigen exploitatie in beschouwing moeten nemen, is noodzakelijk. bbn adviseurs ondersteunt met 
financieel-inhoudelijke kennis inzake investerings- en exploitatiekosten teneinde het exploitatieresultaat te 
onderbouwen.  
 
Voor de helderheid en de juiste toerekening van gegevens in dit stroomschema zijn er in principe  
2 financiële systemen te onderscheiden, te weten: 
 systeem 1: Business case realisatie Schouwburg: 

dit systeem gaat over de stichtingskosten en de bijbehorende dekking voor het realiseren van de 
schouwburg. Systeem 1 bevat dus de financieel zakelijke uitgangspunten omtrent de haalbaarheid van 
de schouwburg, waarbij onderscheid is gemaakt in het rendabele en onrendabele deel. Het rendabele 
deel is gebaseerd op reële en marktconforme uitgangspunten, zodat de optie van staatssteun is 
uitgesloten. Bij het bepalen van de rendabele bijdrage is geen rekening gehouden met mogelijke 
wijzigingen in de eigendomssituatie.  
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Willemsoord is binnen de context van de business case realisatie Schouwburg economisch eigenaar van 
de betreffende panden en de gemeente is de juridisch eigenaar. Dit betekent dat alle financiële 
afspraken, waaronder over de OZB, tussen de gemeente en Willemsoord van kracht blijven;  

 systeem 2: Business case Willemsoord:  
dit systeem gaat over de exploitatie van de locatie en het vastgoed van Willemsoord en de effecten die 
door de realisatie van de schouwburg worden gegenereerd. Door de functieverandering zal 
waardevermeerdering optreden van de betreffende gebouwen ten opzichte van het huidige gebruik. 
De huur en de verhuurbaarheid van het vastgoed zullen mogelijk stijgen. Deze financiële effecten 
komen ten goede aan Business case Willemsoord. Willemsoord heeft het economisch eigendom, 
hetgeen met zich meebrengt dat alle investeringen automatisch een waardevermeerdering van de 
gebouwen van Willemsoord tot gevolg hebben. Discussies over historische afspraken tussen de 
gemeente en Willemsoord over bijvoorbeeld jaarlijkse bijdragen en eigendom, horen in dit systeem te 
worden gevoerd.  
 

De rapportage die voor u ligt behandelt uitsluitend systeem 1: Business case realisatie Schouwburg. 

2.4. De DCF-rekenmethodiek 

Om de bedrijfswaarde van de nieuwe situatie te bepalen, is er gebruik gemaakt van de discounted cashflow 
(DCF-)methode. De DCF-methode is de algemeen aanvaarde systematiek om investeringsbeslissingen voor 
projecten met een langlopende cashflow te kunnen nemen. Het voorschrijven door ROZ/IPD van de  
DCF-methode als een van de belangrijkste waarderingsmethodieken heeft ervoor gezorgd dat het 
waarderen aan de hand van deze methode gemeengoed is geworden. 
 
De DCF-methode houdt in dat de waarde van een object wordt bepaald door alle toekomstige kasstromen, 
zowel inkomend als uitgaand, contant te maken tegen een disconteringspercentage naar het moment van 
waarderen. Bij de DCF-methode dienen verschillende parameters te worden vastgesteld alvorens tot een 
waardebepaling kan worden overgegaan.  
 

 
Figuur 2: de DCF-methode 
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2.5. Parameters en indexeringen 

Om het exploitatieresultaat van de schouwburg te bepalen, moeten dus verschillende parameters worden 
vastgesteld. Als de waarden niet uit een bouwtechnisch onderzoek komen, worden de actoren gevraagd 
een indicatie te geven. Hieronder volgt een opsomming van de te bepalen parameters bij de DCF-methode. 
 
 Huurinkomsten 
 Exploitatiekosten:  

 onderhoudskosten 
 beheerkosten  

 Beschouwingsperiode 
 Indexering 
 Kosten parkmanagement  
 Financieringskosten (rekenrente en disconteringsvoet). 
 
In de DCF-berekeningen zijn de kosten en opbrengsten geïndexeerd en/of gecorrigeerd ten behoeve van 
kostprijsstijgingen of inflatie voordat ze met elkaar zijn verrekend. 
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3. Bepaling van de rendabele bijdrage 

De rendabele bijdrage wordt bepaald door de bedrijfswaarde van de betreffende gebouwen in de nieuwe 
situatie (na realisatie schouwburg) te verminderen met de waarde van de huidige situatie. Hieronder zijn de 
hoofdonderdelen van die berekeningen aangegeven. Voor een gedetailleerde onderbouwing verwijzen wij 
naar bijlage 1. 

3.1. Bedrijfswaarde nieuwe situatie 

Inkomsten  
Bij vastgoedobjecten in de huursector bestaan de inkomsten uit de te ontvangen huren. De huur in de 
nieuwe situatie is gesteld op € 650.000,-- per jaar, prijspeil 2015, inclusief de als eigenaarsdeel bepaalde 
onderhoudscomponent. Daarboven geldt een bijdrage voor parkmanagement van € 23.200,-- per jaar.  
Deze bijdrage dient voor het ondersteunen van de integrale kwaliteit van de locatie Willemsoord en de 
aanwezige gebouwen. In de bedrijfswaardeberekeningen is er rekening mee gehouden dat de huur jaarlijks 
wordt gecorrigeerd met de inflatie van 2%. 
 
Uitgaven 
Voor bepaling van de bedrijfswaarde worden alle eigenaarslasten als uitgaven meegerekend.  
Deze omvatten: onderhoudskosten, apparaatskosten en vaste kosten. 
 
Onderhoudskosten 
Voor de nieuwe onderhoudssituatie is reeds in 2010 een meerjarenonderhoudsplanning (mjop) opgesteld, 
waarbij onderscheid is gemaakt tussen het gebruikers- en het eigenaarsdeel. In de mjop is ook rekening 
gehouden met vervangingsonderhoud, hetgeen inhoudt dat de betreffende gebouwen in uitstekende 
technische staat blijven. Met deze mjop is voor alle onderdelen1 een bouwtechnische inschatting gemaakt 
van de te verwachten onderhoudscyclus, waarbij zowel vervangingsonderhoud als het overig onderhoud is 
meegerekend. Voor de eigenaar zijn alle (jaarlijks fluctuerende) onderhoudskosten te financieren met een 
vaste jaarlijkse reservering (dotatie) van circa € 188.000,--. Onderhoud en begeleiding tezamen vormen een 
bedrag van € 216.700,--.  
 
Het onderhoudsvolume is bepaald en afgestemd op het in het huurbedrag opgenomen onderhoudsbudget. 
Indien verhuurder en huurder met elkaar overeenkomen dat een andere onderhoudsverdeling de voorkeur 
verdient, zal de huur daarop worden aangepast. 
 
Het gebruikersonderhoud, dat voor rekening van De Kampanje komt, zal door De Kampanje worden 
georganiseerd. 
 
Apparaatskosten 
Over het onderhoud wordt 15% aan begeleiding gerekend, hetgeen neerkomt op een jaarlijkse reservering 
van circa € 28.000,-- voor het beheerapparaat van Willemsoord.  
 
Daarnaast is een vast bedrag van circa € 33.000,-- per jaar gerekend voor het objectbeheer. Ook worden in 
de berekening de kosten van parkmanagement à € 23.200,-- aan de vaste apparaatskosten toegekend.  
De vaste component in de apparaatskosten is daarmee vastgesteld op circa € 56.000,-- per jaar, prijspeil 
2015 (inclusief parkmanagement).  

                                                           
1 onderdelen onderhoud onder andere: gevels, daken, plafonds, afvoer-, klimaat-, elektrische en transportinstallaties. 
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Vaste kosten 
Tot slot is er voor de eigenaar nog een bedrag van circa € 7.000,-- per jaar aan vaste kosten opgenomen, 
bestaande uit verzekeringen en heffingen. Dit bedrag is exclusief OZB, omdat deze afspraak ook geldt in de 
huidige situatie: Willemsoord betaalt geen OZB, maar verzorgt zelf haar publieke ruimte. 
 
Beschouwingsperiode 
Bij grondige renovatie of nieuwbouw rekenen overheden vaak met een beschouwingsperiode van 40 jaar. 
Bij renovatie is dit meestal 20 jaar. In de mjop wordt met een hoog onderhoudsniveau over een periode 
van 40 jaar gerekend.  
 
Restwaarde 
Omdat op termijn (het vinden van) een andere huurder voor een dusdanig specifiek gebouw als de nieuwe 
schouwburg niet voor de hand ligt, spreken wij van incourant vastgoed. Bij incourant vastgoed wordt 
doorgaans alleen met de restwaarde van de grond gerekend, dus exclusief opstal. Doordat het perceel 
gelijk blijft zal de restwaarde voor zowel de nieuw- als oudbouw hetzelfde zijn. Daarom zijn in deze 
bedrijfswaardeberekening de restwaarden buiten beschouwing gelaten.  
 
Leegstand 
Het leegstandsrisico is moeilijk in te schatten. Voor de nieuwe situatie zal dit risico zeer laag zijn indien deze 
culturele voorziening voor de exploitatieperiode van 40 jaar wordt ondersteund door de gemeente. 
  
Financieringskosten (rekenrente/disconteringsvoet) 
De disconteringsvoet wordt in de DCF-methode gebruikt om de huidige waarde (ook wel de ncw) van 
kasstromen in de toekomst te bepalen. Daarbij is de beschouwing dat er met overwegend vreemd 
vermogen wordt gefinancierd en dat het renteverlies hiervan wordt verdisconteerd. Bij het vaststellen van 
de disconteringsvoet spelen veel factoren een rol zoals algemene inflatie, reële rente en overige risico’s.  
Het risicoprofiel voor een theater is vergelijkbaar met de 10 jaars-staatslening. In de business case is de 
disconteringsvoet vastgesteld op 5%, met de volgende rekensom: 
 10 jaars-staatslening 2,7% 
 Opslag bank voor lening 1,5% 
 Rente op lening  4,2% 
 Winst & Risico belegger 0,8% 
 Berekeningsrente  5,0% 

 
Mede door de triple A-status van Nederland kunnen gemeenten doorgaans scherpe financieringen krijgen 
in het bijzonder als het gaat om vastgoed voor culturele bestemmingen. Voor een lening door derden kan 
een achtervangconstructie worden toegepast, zoals een garantiestelling door de gemeente.  
Het financieringsrisico is daarmee nihil. Het is gangbaar bij gemeenten dat een lening voor een kortere 
periode wordt aangegaan, bijvoorbeeld met een looptijd van 10 jaar. Na 10 jaar moet dan inderdaad weer 
een lening worden gesloten met de dan geldende rente. De gehanteerde disconteringsvoet van 5% over 
een periode van 40 jaar is dus gebaseerd op een lening met gemeentegarantie over een periode van 10 jaar 
waarna opnieuw een periodieke lening over 10 jaar wordt aangegaan.  
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Op basis van de voormelde uitgangspunten per thema is de DCF-berekening uitgevoerd. 
De in deze berekening ingevoerde waarden zijn samengevat in de onderstaande tabel. 
 

Parameter Berekend/ingeschat door bbn adviseurs 

Inkomsten (huur en bijdrage parkmanagement) € 673.220,--/jaar 

Onderhoudskosten (incl. 15% apparaatskosten) € 216.700,--/jaar (circa € 28,--/m
2
 ) 

Beheerkosten (vast deel incl. parkmanagement) € 56.291,--/jaar (circa € 7,--/m
2 

) 

Verzekeringen/heffingen € 7.200,--/jaar (circa € 1,--/m
2
 ) 

Beschouwingsperiode  40 jaar  

Eindwaarde 0  

Leegstandsrisico Nihil 

Financieringskosten (DCF) 5%  

 
Wanneer met voorgaande parameters de berekening wordt uitgevoerd op basis van de DCF-methode, 
bedraagt het cumulatief saldo van alle cashflows circa € 22,1 miljoen, zoals weergegeven in de 
onderstaande samenvatting van de berekening. De ncw van dit cumulatieve saldo vertegenwoordigt een 
bedrijfswaarde van de nieuwe schouwburg van € 9.336.000,-- (afgerond € 9,3 miljoen). 
 

 

Cashflowschema business case   
Disconteringsvoet 5% 
Index (inflatie) 2% 
Exploitatietermijn (jaren) 40 
Huur 650.000 €   

  

Kasstromen norm/dotatie 

INKOMSTEN 
Huur De Kampanje 650.000 €       

  
Bijdrage parkmanagement De Kampanje 23.220 €         

  
Subtotaal 673.220 €       

  
Cumulatieve inkomsten geïndexeerd (A) 40.664.000 €       

  

UITGAVEN 
Cashflows onderhoud eigenaar volgens MJOP 188.435 €       

  
Apparaatskosten onderhoudsbegeleiding 28.265 €         

  
Subtotaal 216.700 €       

  
Cumulatief onderhoud eigenaar geïndexeerd 14.732.000 €       

  

Overige apparaatskosten: 
 - objectbeheer 33.071 €         

  
 - parkmanagement 23.220 €         

  
Subtotaal 56.291 €         

  
Cumulatieve apparaatskosten geïndexeerd 3.400.000 €         

  

Verzekeringen/heffingen 7.200 €           
  

Cumulatief verz./heffingen geïndexeerd 444.000 €            
  

Cumulatief totaal uitgaven geïndexeerd (B) 18.575.000 €       
  

CUMULATIEF SALDO KASSTROMEN (A-B) 22.089.000 €       
  

NCW saldo kasstromen (A-B) 9.336.000 €         
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3.2.  Bedrijfswaarde oude situatie 

Voor het bepalen van de bedrijfswaarde van de huidige situatie zijn de reële potentiële huurinkomsten in 
de huidige situatie beschouwd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de daadwerkelijk gerealiseerde 
huren in de huidige situatie lager zijn dan deze potentiële huurinkomsten. De beoogde komst van de 
schouwburg zet het realiseren van de marktconforme huren onder druk, aldus de verhurend eigenaar.  
De eigenaar heeft de reële, potentiële huren door een onafhankelijke partij laten taxeren. Op basis van 
deze taxatie heeft de eigenaar aangegeven dat de bedrijfswaarde € 3.343.859,-- bedraagt. Deze gegevens 
zijn bestendigd door de bedrijfsaccountant en vastgesteld door de algemene vergadering van 
aandeelhouders. 

3.3.  Rendabele bijdrage 

De rendabele bijdrage is te bepalen door de bedrijfswaarde van de nieuwe situatie (afgerond € 9,3 miljoen) 
te verminderen met de bedrijfswaarde van de huidige situatie (afgerond € 3,3 miljoen). Concluderend is te 
stellen dat de rendabele bijdrage (afgerond) € 6,0 miljoen kan bedragen.  
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4. Resultaten business case  

Na het bepalen van de bedrijfswaarden voor de huidige en de nieuwe situatie is aangegeven dat de 
rendabele bijdrage aan de stichtingskosten € 6,0 miljoen kan zijn, namelijk het verschil tussen de beide 
waarden. De situatie is dan dat met inbegrip van de onrendabele bijdrage van € 17,0 miljoen, een dekking 
aanwezig is van totaal € 23,0 miljoen. Omdat de stichtingskosten zijn onderbouwd op € 25,2 miljoen is er 
dus nog geen sprake van een kostendekkende situatie. 

4.1.  Stichtingskosten 

De stichtingskosten van € 25,2 miljoen voor de schouwburg zijn eerder bepaald op basis van ruimtelijke 
modellen. Inmiddels is het PvE voor de schouwburg opgesteld. Tegelijkertijd zijn de bouw- en 
stichtingskosten geactualiseerd op basis van de gestelde eisen. Daarbij is ook gekeken naar de optie om de 
kosten zodanig te reduceren dat er sprake kan zijn van een kostendekkende business case. 
 
De kostenreductie is in nauw overleg met de gebruiker tot stand gekomen. Daarbij is het interieur op een 
aantal punten versoberd zonder het functioneren van het theater te beperken. Op basis van het PvE en een 
meer gedetailleerde opname van de gebouwen, zijn de stichtingskosten bepaald op € 23,0 miljoen.  

4.2.  Dekking van de kosten 

Met de geactualiseerde berekeningen van de stichtingskosten van € 23,0 miljoen, de rendabele  
(€ 6,0 miljoen) en de onrendabele bijdrage (€ 17,0 miljoen) is er dus sprake van een kostendekkende 
situatie. Daarnaast kunnen ook nog andere dekkingsbronnen worden beschouwd. De studie naar 
beschikbare subsidies voor de realisatie van de schouwburg is in een eerder stadium globaal opgestart 
maar nog niet dermate gekwantificeerd dat concrete bijdragen aan de investeringen kunnen worden 
gekoppeld. Eventuele bijdragen door derden zijn dan ook niet meegenomen in de dekkingswijze. 

 
De quick scan naar relevante subsidieregelingen zal op korte termijn dienen te worden opgepakt.  
Dit onderzoek heeft als doel een indruk te krijgen van de kansen en inspanningen die te maken hebben met 
het realiseren van de subsidiebijdragen. Ook het aspect sponsoring verdient nog de nodige aandacht.  
Op dit aspect heeft De Kampanje reeds opdracht verstrekt aan Van Doorn Advies. 
 
Overigens heeft het tijdstip en het resultaat van de aanbesteding van het werk nog invloed op de kosten en 
de dekking van kosten. In de huidige markt moet de prognose over de aanneemsom van het werk binnen 
ruimere marges worden bezien. Het aanbestedingsrisico ligt overigens bij Zeestad omdat Zeestad ‘als 
ontwikkelaar’ verantwoordelijk is voor de stichtingskosten. 

4.3 Financiële consequenties voor de partijen 

Zeestad heeft als randvoorwaarde aangegeven dat de onrendabele bijdrage van € 17,0 miljoen als 
maximum moet worden beschouwd. Afhankelijk van voorwaarden over de bedrijfsvoering acht  
De Kampanje een huur van € 650.000,-- per jaar realiseerbaar evenals een bijdrage voor parkmanagement 
van € 23.200,-- per jaar. 
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In de afgelopen periode is onderzocht of door Willemsoord een rendabele bijdrage van € 6,0 miljoen kan 
worden geleverd. Willemsoord acht dit mogelijk bij een huur van € 650.000,-- per jaar en een bijdrage door 
de huurder van € 23.200,-- per jaar voor deelname aan parkmanagement. Daarbij is gesteld een 
prijsindexatie op de huur door te voeren met 2015 als basisjaar. Willemsoord stelt de rendabele bijdrage 
van € 6,0 miljoen te leveren op het moment dat de gebouwen in een voor De Kampanje verhuurbare staat 
beschikbaar komen. Willemsoord gaat er daarbij van uit dat financiering op basis van een gemeente-
garantie tot stand kan komen omdat de financieringsrente dan lager is. 
 
De randvoorwaarden zijn in de cashflow opgenomen, waaruit blijkt dat hiermee een kostendekkende 
situatie en dus een realiseerbare business case tot stand is gekomen. 
 
In de vervolgfase dient aandacht te worden besteed aan de fiscale consequenties van de resultaten in de 
business case. De btw en de overdrachtsbelasting zijn daarbij belangrijke thema’s. 
 
Zeestad levert een bijdrage aan het onrendabele deel van de stichtingskosten van maximaal € 17,0 miljoen. 
De definitieve bijdrage wordt bepaald op basis van het aanbestedingsresultaat.  
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5. Vervolg 

Conform de overallplanning uit het Plan van Aanpak zijn in de huidige planfase, fase 2: de definitiefase, de 
volgende plandocumenten tot stand gekomen: 
 het PvE; 
 de samenwerkingsovereenkomst (concept). 
 
Tegelijkertijd en in samenhang daarmee is de eerste stap gezet in de Europese architectenselectie-
procedure. Inmiddels is een selectie gemaakt uit een groot aantal aanmelders. De vervolgselectie vindt 
plaats nadat overeenstemming is bereikt over de business case.  
 
In de volgende fase, fase 3: ontwerpfase, zal aan de beste kandidaat uit de geselecteerde 
architectenbureaus het werk worden gegund. Vervolgens zal in 2012, de ontwerpfase worden doorlopen.  
 
Het doel is om de schouwburg in het nieuwe seizoen 2015 feestelijk te openen. 

 
 
 
 
 


