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Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 107647 I Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: 1 7 MRT ZOi.1 

[ Onderwerp: 1 Entrepotgebouw en mobiel podium 

Kennisnemen van: 

Beste raadsleden, 

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de aanschaf van een 
mobiel podium, waarvoor uw raad bij de beleidswensen 2020 € 50.000,- heeft gereserveerd. 

De opdracht verruimd 
De wens inzake een mobiel podium hangt samen met de sluiting van Trebol en behoefte aan 
vervangende mogelijkheden voor grotere evenementen en bijeenkomsten. Om die reden is in de 
eerste plaats gekeken naar geschikte of geschikt te maken bestaande locaties voor bijvoorbeeld 
toneeluitvoeringen. Deze is tijdelijk gevonden in de kerk op de Midlumerlaan. 

In de verkenning voor de aanschaf van een mobiel podium is gekeken naar de mogelijkheden om het 
podium te gebruiken. Enerzijds kan dit in de buitenlucht en anderzijds is er verkend of er 
mogelijkheden zijn voor een locatie waar deze geplaatst kan worden. 

In deze verkenning kwam naast de Wadden hal het Entrepotgebouw naar voren. Vervolgens is er 
onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het Entrepot geschikt te maken voor evenementen en 
bijeenkomsten, ook in de koudere maanden. Door Corona kost dat meer tijd en moeite, met name 
als gaat om oriëntatie op ervaringen bij organisaties met vergelijkbare gebouwen elders. 

Wat is er tot nu toe gedaan? 
• er zijn offertes opgevraagd voor het aanschaffen van mobiele podiumonderdelen; 
• er is onderzoek gedaan naar de akoestiek en licht in het entrepotgebouw; 
• er is gesproken met toneelverenigingen (verkennend; reacties zijn positief.) 
• een afvaardiging van de toneelverenigingen heeft de locatie bezocht t.b.v. afstemming 

afmeting podium 
• er wordt nog gekeken naar verwarming, cateringfaciliteiten, toiletvoorzieningen; 
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Kostenindicatie 
Het budget wat door u beschikbaar is gesteld voor de aanschaf van een mobiel podium is voldoende 
om deze aan te schaffen. Het resterende budget zal benut worden om de locatie Entrepot gebouw 
geschikt te maken voor het geven van voorstellingen. De investeringen zullen ook de 
gebruiksmogelijkheden en daarmee de verhuurbaarheid van het Entrepotgebouw ten goede komen. 

Onderstaand de opstelling om het over gebleven budget aan te wenden om zowel het mobiele 
podium aan te schaffen en tegelijkertijd het Entrepot gebouw geschikt te maken; 

• Aanschaf mobiel podium - 80m2 podiumonderdelen € 12.000 
• Verbeteren akoestiek € 15.000 
• Bouwkundige aanpassing (oa.opslag) € 8.000 
• Meubilair/stoelen € 2.000 
• Sanitaire voorziening € pm 
• Verwarming - tijdelijk € pm 

Het onderzoek naar alternatieve mogelijkheden van (hete lucht) verwarming loopt nog. De kosten 
voor het tijdelijk verwarmen middels hete lucht zijn vrij fors. Daarom wordt diepergaand onderzoek 
gedaan in hoeverre een meer duurzame investering opweegt tegen de gebruiksfrequentie en 
kostenbesparing in de exploitatie. 

Vervolg 
Het ligt in de bedoeling om op korte termijn een besluit te nemen over de inrichting van het 
Entrepotgebouw, waarbij wij u middels deze informatiebrief uitnodigen tot het geven van wensen en 
bedenkingen i.r.t. de aanwending van het beschikbaar gestelde budget voor de aanschaf van het 
mobiele podium. 

Met vriendelijke groet, 


