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Beste meneer W.J. Wildeboer, 

Wij ontvingen uw vragen (Djuma document 75011) over het Entrepotgebouw. U stelt hierin 
enkele vragen over het Entrepotgebouw. 

Hieronder leest u onze reactie met de antwoorden op uw vragen die in cursief overgenomen 
zijn. 

Antwoorden op uw vragen. 
1. Hoeveel dagdelen is het entrepotgebouw het afgelopen anderhalf jaar ( al dan niet 

tegen betaling) gebruikt? 
Van januari 2019 tot met februari 2020 is het entrepotgebouw 46 dagen verhuurd. 
Vanaf maart 2020 heeft er door corona geen verhuur meer plaats kunnen vinden. Alle 
reserveringen van 1 maart tot en met 30 juni zijn geannuleerd. Dit ging om de volgende OM 
46 reserveringen. 

2. Hoe kijkt het college tegen dit gebruik aan en hoe kunnen we het gebruik duiden in 
het licht van de gedane investeringen en de oorspronkelijke bedoelingen en 
verwachtingen? 

De oorspronkelijke bedoeling en de daarbij behorende investeringen zijn gedaan om het 
pand te behouden voor de gemeente Harlingen en bijeenkomsten van maatschappelijke of 
private aard te kunnen faciliteren. 

3. Herkent het college het beeld dat potentiele gebruikers de huurprijs te hoog zouden 
vinden? 

Het college herkent het beeld dat de huurprijs te hoog zou zijn niet. Er wordt momenteel wel 
gekeken of er mogelijkheden zijn om flexibeler te gaan verhuren in verband met corona. 

4. Als de mate van gebruik (betaald, dan wel onbetaald) tekortschiet, is het college dan 
bezig met plannen tot verbetering van die situatie? 
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Er is een stijgende lijn zichtbaar in het aantal reserveringen. In dat licht is er voor het college 
geen aanleiding om plannen te maken om deze situatie te veranderen. Het college staat 
altijd open voor goede ideeën voor invulling van het entrepotgebouw. 

Tot slot 
Wij rekenen erop dat wij u met deze brief goed geïnformeerd hebben. Heeft u nog vragen? 
Neemt u dan gerust contact op met de griffie. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de ;; ~-- <___~~ /./ l / •. 
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