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Sluitende exploitatie van De Kampanje op Willemsoord. 
 
In 2007 heeft de schouwburg besloten mee te werken aan een studie naar de verplaatsing van de 
schouwburg naar Willemsoord. 
Voorwaarden daarbij waren van meet af aan: 

 Uitgangspunt van verplaatsing zijn de huidige omvang en mogelijkheden van de schouwburg. 

 Het mag niet tot een hogere bijdrage leiden voor de gemeente aan de schouwburg, anders 
dan volgens de normale indexering. 

 
In 2008 is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de ruimtelijk invulling. 
Geconstateerd is dat realisering mogelijk zou moeten zijn in: 

 De ”Ketelmakerij” (gebouw 63, 1920);  

 De "Kathedraal" (het Machinaal, Grote Bankwerkerij, onderdeel gebouw 60-2, 1916);  

 de "Bazaar" (Kleine Bankwerkerij, onderdeel gebouw 60-4B, 1937);  

 Belendingen van de "Kathedraal", waaronder het thans als restaurant verhuurde 
gebouwdeel.  

 
Inmiddels is een en ander doorontwikkeld en is er een Programma van Eisen tot stand gekomen dat 
aan de voorwaarden voldoet. Daarbij is niet meer alleen rigide gekeken naar de huidige schouwburg, 
maar in het programma is ook gekeken naar een zo efficiënt mogelijk gebruik, het anticiperen op 
toekomstige ontwikkelingen en de relatie met de mogelijkheden van de buitenruimten van 
Willemsoord. 
 
In de Businesscase is vastgesteld dat de benodigde middelen beschikbaar zijn en de realisering van 
de schouwburgaccommodatie op Willemsoord mogelijk is. Uit de Businesscase vloeit ook voort dat 
het huurvolume (inclusief de onderhoudscomponent) per datum van oplevering € 650.000 per jaar 
zal zijn, daarna te indexeren met 2% per jaar. 
 
Van onze kant is berekend hoe de haalbaarheid voor onze exploitatie is, uitgaande van een niet 
anders dan volgens de gebruikelijke index verhoogde gemeentelijke bijdrage. Ook is er rekening mee 
gehouden dat de schouwburg per 2012 een structurele bezuiniging van € 77.000 is opgelegd en dat 
voor 2012 bovendien de jaarlijkse indexering voor loon- en kostenstijgingen eenmalig niet wordt 
toegekend. Het bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt voor 2012 is het vertrekpunt voor de 
gemeentelijke bijdrage in de komende jaren. 
 
Met als uitgangspunt de huidige exploitatie van de schouwburg is berekend wat verhuizing naar de 
nieuwe schouwburg betekent voor de exploitatielasten en -baten aldaar. 
Met een nieuwe accommodatie kan en zal ook worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de 
culturele wereld en op de veelheid aan mogelijkheden die vanuit de schouwburg op Willemsoord 
(mee) ontwikkeld kunnen worden.  
 
Grofweg zullen in de schouwburg de volgende typen evenementen plaatsvinden (door alle genres 
heen):  

 Voorstellingen (toneel, opera, show, cabaret, klassiek etc.) waarbij een grote zaal met goede 
zichtlijnen en een daarvoor geschikte toneeloutillage beschikbaar zijn.  

 Voorstellingen waarbij een kleine zaal met goede zichtlijnen en een daarvoor geschikte 
toneeloutillage beschikbaar zijn.  
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 Concerten van grote en kleine omvang, van grote sta- concerten met grote aantallen 
bezoekers tot kamermuziek in intieme setting voor een klein publiek.  

 Bijzondere theater- of theatrale activiteiten, soms in festival(achtige) setting, zowel binnen 
als (in relatie met) buiten, waarbij veel flexibiliteit nodig is.  

 Congressen, symposia en vergaderingen van 10 tot 800 personen.  

 Beurzen, (grote) bedrijfspresentaties, bedrijfsfeesten, toernooien (cultureel of verwant aan 
sporten).  

 Alle vormen van ondersteunende horeca bij de genoemde activiteiten.  
 
Deze activiteiten zullen vanuit de schouwburgorganisatie worden geleid. Bij sommige activiteiten is 
het denkbaar dat deze alleen worden gefaciliteerd. Bijvoorbeeld bij gebruik door plaatselijke 
verenigingen, bedrijven of evenementenorganisaties. Hierbij zal het draagvlak en de kosten-baten 
analyse een rol spelen 
  
Bij dit alles moet op een slimme en efficiënte wijze worden omgegaan met de ruimten die in de 
gebouwen beschikbaar zijn. De nieuwe schouwburgzaal zal zo worden opgezet dat deze ook voor 
kleinere voorstellingen gebruikt kan worden, waardoor de gebruiksfrequentie nog groter kan 
worden. De capaciteit zal ongeveer 800 zitplaatsen zijn (die ruimte biedt het gebouw), maar zal door 
het aanbrengen van voorzieningen ook voor  300 toeschouwers geschikt zijn. 
 
Het nieuwe gebouw biedt  ook nieuwe mogelijkheden. 
Zo zijn er bijvoorbeeld nu activiteiten in de Stadshal en in de Kathedraal. De Stadshal is een goed 
geoutilleerde ruimte, maar vaak te klein. De Kathedraal is een grote ruimte, maar zonder 
standaardfaciliteiten. In de nieuwe situatie zijn er legio mogelijkheden om de kathedraal flexibel voor 
zeer uiteenlopende activiteiten te gebruiken, zonder dat er steeds voor elk gebruik allerlei 
apparatuur hoeft te worden ingevlogen. De huidige gebruiksbezetting van Kathedraal en Stadshal 
samen biedt voldoende mogelijkheden om de nieuwe hal volop te benutten. Wij weten uit de 
aanvragen die op ons af komen dat er nog een groot potentieel ligt. 
 
De schouwburg is in 2007 verzelfstandigd. De gemeente Den Helder hecht groot belang aan een 
goede schouwburgvoorziening in een levendige stad, maar is van mening dat een 
schouwburgorganisatie door de aard van de organisatie en voor de slagvaardigheid ervan geen 
onderdeel moet uitmaken van het gemeentelijk apparaat. Daarbij hoort dat de schouwburg op 
hoofdlijnen wordt beoordeeld op de behaalde resultaten op basis van de Beleidsgestuurde 
Contractfinanciering. De schouwburg kon en kan daardoor zelfstandig bedrijfseconomische 
beslissingen nemen en heeft ook steeds bewezen dat die verantwoord waren en zijn. 
De schouwburg legt verantwoording af op grond van de bepalingen in het met de gemeente  
gesloten contract op basis van de Beleidsgestuurde Contractfinanciering.  
 
Er is de laatste maanden zeer intensief gewerkt met raadpleging van deskundigen om te komen tot 
een verantwoorde analyse van de toekomstige exploitatie op Willemsoord. 
Al onze berekeningen zijn uiteraard in nauw overleg met de accountant gemaakt en gecheckt en ook 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht van de schouwburg. 
 
De huidige schouwburg is sinds 2007 eigendom van Stichting Schouwburg De Kampanje. Daarvoor is 
destijds een lening afgesloten bij de gemeente met een aflossing in 20 jaar. De rentelasten staan 
sindsdien in onze exploitatiebegroting.  
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De gemeente Den Helder heeft bij het beschikbaar stellen van een gelijkwaardige nieuwe 
schouwburgaccommodatie het recht van eerste koop op het huidige schouwburgpand voor een 
bedrag van € 897.000. 
 
In het Programma van Eisen is voorzien dat de schouwburg de kosten van inventaris en 
inrichting/aankleding zal betalen. 
Dit bedrag kan de schouwburg zelf financieren door de op dat moment nog bestaande restant -
hoofdsom van de lening en de verkoopopbrengst van het huidige gebouw.  De berekening van het 
liquiditeitsverloop in de komende 10 jaren, met inachtneming van de onderstaande scenario’s, heeft 
uitgewezen dat de schouwburg niet in liquiditeitsproblemen zal komen.  
 
 
 
 
 

Scenario’s. 
 
Wij hebben ervoor gekozen om de toekomstige exploitatiemogelijkheden te berekenen op basis van 
meerdere scenario’s. Te vaak is er bij nieuwe schouwburgen elders alleen gekeken naar het meest 
positieve beeld. Deze valkuil willen wij mijden. 
 
We hebben daarom berekeningen voor drie varianten gemaakt voor de exploitatie per 2015, 

o een voorzichtige (eigenlijk worstcase, maar dat klinkt zo negatief), 
o een gemiddelde en 
o een meer optimistische, maar niet irreële variant: 

 
De algemene uitgangspunten van alle drie onze exploitatiescenario’s zijn: 

 We hebben de berekeningen opgesteld alsof 1 januari 2015 de overgang plaatsvindt en onze 
exploitatie daar start. Dit om het rekenkundig eenvoudig te houden. In werkelijkheid zal de 
overgangsdatum ergens in 2015 vallen. We hebben doorgerekend  tot 2020. 

 De huisvestingskosten bestaan uit de huur, de afschrijvingen van de door de schouwburg aan 
te schaffen inrichting en inventaris, de kosten van het bij de huurder behorende onderhoud, 
de kosten van energie, water, schoonhouden, verzekeringen en belastingen.  

 De personeelskosten zijn één op één (geïndexeerd) meegenomen vanuit de huidige situatie. 
In de nieuwe schouwburg zal een hogere horecaomzet worden gehaald dan in de huidige. De 
personeelskosten voor het realiseren van de in de nieuwe schouwburg hogere horecaomzet 
zijn met de daarbij door ons gehanteerde en gerealiseerde kengetallen verhoogd. Als die 
omzet niet gehaald zou worden, worden deze kosten dus ook niet gemaakt. 

 We rekenen ons niet rijk door een toename te voorzien van het aantal 
voorstellingsbezoekers. Als dat wel zo is - wat we hopen en waaraan we natuurlijk zullen 
werken - is dat meegenomen. Gezien de verdeelafspraken met de producenten en 
gezelschappen levert dat overigens maar een bescheiden voordeel op. Wel is de met een 
stijging van de publieksaantallen gepaard gaande consumptieomzet uiteraard voor de 
schouwburg. Het enige voordeel dat we hebben meegeteld is de meeropbrengst bij 
uitverkochte voorstellingen door het grotere aantal zitplaatsen. Mochten de 
toeschouwersaantallen dalen, dan betekent dat ook maar een relatief saldoverlies op, omdat 
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met de huidige wijze van afspraken maken ook de producenten daarin meedelen. Voor de 
inloop daar naartoe bestaat de egalisatiereserve. 

 Er wordt uitgegaan van een gelijkblijvende gemeentelijke contractfinanciering. De 
gemeentelijke bijdrage wordt - na de korting per 2012, zie hierboven - vanaf 2013 tot 2015 
geïndexeerd op 1,37% per jaar (cijfer van OWS), vanaf 2016 2% per jaar, afgeleid van de 
index huurverhoging (businesscase). Mocht – zoals in de scenario’s voorzien – een lagere 
gemeentelijke bijdrage mogelijk is, dan zal ook een lager bedrag aan contractfinanciering 
worden aangevraagd. 

 De exploitatie wordt als één geheel gezien. Alle winsten van de dienstverlening en niet-
culturele activiteiten komen ten goede aan het geheel. Of daar aparte bedrijfseenheden voor 
nodig zijn is onderwerp van nadere studie in verband met fiscale en/of andere aspecten , 
maar doet aan het principe niets af. 

o Op grond van de afspraken in het budgetcontract leggen we tot nu toe alleen financiële verantwoording 
af over onze culturele activiteiten, waarvoor het bedrag van de contractfinanciering is bedoeld. Voor de 
overige dienstverlening (buffetten, vergaderingen, congressen, catering e.d.) dienen we onze eigen 
broek op te houden. Deze exploitatie draait ongeveer budgettair neutraal met de laatste jaren een 
neiging tot overschotten, waarvan we, naast reservering voor tegenvallers, ook extra culturele 
activiteiten organiseren. 

 

De voorzichtige variant is eigenlijk een worstcase scenario: 

 Geen groei van het aantal voorstellingsbezoekers en verhuringen en horecaomzet op een 
zeer laag pitje. 

 Naast het gebruik voor voorstellingen zijn voor de verhuur van de Kathedraal slechts de 
thans gerealiseerde verhuuropbrengsten van Stadshal en Kathedraal - bij elkaar opgeteld - 
opgenomen. 

 Een zeer matige omzet in het door de nieuwbouw meer uitgebreide restauratieve gedeelte 
(horeca) van de schouwburg, ongeveer een derde van wat volgens de kengetallen bij een 
gezonde conjunctuur haalbaar is. 

 
De gemiddelde variant is eigenlijk een behoudende voortzetting van de huidige trend van de 
laatste jaren zonder echte groei: 

 Er is geen rekening gehouden met een groei van het voorstellingsbezoek. 

 Naast het gebruik voor voorstellingen zijn voor de verhuur van de Kathedraal slechts licht 
stijgende verhuuropbrengsten van Stadshal en Kathedraal opgenomen. 

 Een omzet in het door de nieuwbouw meer uitgebreide restauratieve gedeelte (horeca) van 
de schouwburg, van ongeveer de helft van wat volgens de kengetallen haalbaar is. 

 
De meer optimistische variant: 

 Er is geen rekening gehouden met een groei van het voorstellingsbezoek. 

 Naast het gebruik voor voorstellingen is uitgegaan van een iets positievere toename van het 
gebruik van de Kathedraal ten opzichte van de som van het in 2010 in Kathedraal en Stadshal 
gerealiseerde gebruik 

 Een omzet in het door de nieuwbouw meer uitgebreide restauratieve gedeelte van de 
schouwburg, in de eerste jaren zeer voorzichtig, maar daarna groeiend tot ongeveer 70 % 
van wat volgens de kengetallen haalbaar is bij een verbeterd economisch klimaat. Dus ook 
dan nog aan de behoudende kant. 
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Dit leidt tot de volgende conclusie: 
 

 In alle gevallen is er vanuit gegaan dat het bedrag op basis van de contractfinanciering niet 
anders dan geïndexeerd wordt (zie hierboven). 

 In de planexploitatie van Zeestad is er rekening mee gehouden dat het nodig kan zijn om bij 
het slechtste scenario voor de eerste jaren en bij het gemiddelde scenario voor het eerste 
jaar een  garantie te geven. 
 

 In alle varianten is een sluitende en in latere jaren zelfs een positieve begroting mogelijk.   
o In de voorzichtige (worst-case) variant is een sluitende exploitatie mogelijk. 

Vanaf  2019 zal er een bescheiden voordeel kunnen optreden en zou de 
contractfinanciering lager kunnen worden. 

o In de gemiddelde variant  is een sluitende exploitatie mogelijk. 
Vanaf 2017 kan er een positief saldo ontstaan van circa € 40.000 oplopend tot boven de 
€ 125.000 in 2020 en zou het bedrag van de contractfinanciering kunnen worden 
verlaagd. 

o In de optimistische variant  is een sluitende exploitatie mogelijk. 
Vanaf 2016 ontstaat er een positief saldo van circa € 55.000 oplopend tot rond de € 
190.000 in 2020 en zou het bedrag van de contractfinanciering kunnen worden verlaagd. 

 
 
 
Den Helder, 4 november 2011. 
Schouwburg De Kampanje. 


