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M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  de leden van de raad 

Van: het college van burgemeester en wethouders 

Datum: 27 februari 2018 

Onderwerp: renovatie De Voorste Venne 

Doel: informeren 

Aanleiding: voortgang renovatie De Voorste Venne 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

De raad besloot op 16 mei 2017 om het cultureel centrum te renoveren en hiervoor het benodigde 

krediet ter beschikking te stellen. In deze raadsvergadering is door de portefeuillehouder de 

toezegging gedaan u regelmatig te informeren over de voortgang van de renovatie van De Voorste 

Venne. Hierna treft u dan ook weer informatie hierover aan. 

 

Informatie 

 

Vergunningen 

Op 25 september 2017 is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de renovatie van De Voorste 

Venne. Dit op basis van het in goed overleg met de stichting De Voorste Venne, de Aleph en de 

aannemer BMV uit Veldhoven hiervoor uitgewerkte ontwerp. Tegen de omgevingsvergunning zijn 

geen zienswijzen ingediend waardoor deze begin januari onherroepelijk is geworden. Eerder is de 

sloopmelding geaccordeerd en is een ontheffing afgegeven in het kader van de Flora en Faunawet 

vanwege de aanwezigheid van een kolonie gierzwaluwen. Voor het vellen van de kastanjebomen op 

het binnenterrein is een kapvergunning afgegeven.  

Hierdoor zijn alle benodigde vergunningen beschikbaar. 

 

Uitwerking renovatieplan 

Zoals bekend is de aannemer BMV gecontracteerd op basis van een ‘design & build’ overeenkomst 

waarbij vanuit de opdrachtgever een technische programma van eisen en een voorlopig ontwerp is 

meegegeven. Het is bij een design & build overeenkomst de taak van de aannemer om het 

renovatieplan, in overleg met de opdrachtgever, nader uit te werken in een vergunningsontwerp en 

een uitvoeringsontwerp. De afgelopen maanden is hier in goed overleg met alle betrokken partijen aan 

gewerkt. Het uitvoeringsontwerp is in januari door de stuurgroep inhoudelijk goedgekeurd, De 

financiele gevolgen worden nog getoetst door de ingehuurde contractmanager. De aanpassingen ten 

opzichte van het voorlopig ontwerp, zoals dit bij de uitvraag is meegegeven, betreffen met name kleine 

functionele en technische aanpassingen die het gebruik en de exploitatiemogelijkheden van het 

complex ten goede komen. Er is niet ingeleverd op het concept van het nieuwe centrum.  

 

Voorbereiding renovatie 

Op basis van de geaccordeerde sloopmelding is de aannemer in september 2017 aan de slag gegaan 

met de asbestsanering en de noodzakelijke sloopactiviteiten. Hierbij bleek dat de door de 

opdrachtgever versterkte informatie over de bestaande situatie niet helemaal overeenstemde met de 

feitelijke situatie. Dit heeft er toe geleid dat het gehele complex opnieuw is ingemeten en ten opzichte 

van het voorlopig ontwerp, met instemming van onze partners, enkele wijzigingen in de plattegronden 

zijn doorgevoerd. Bij de sloopactiviteiten bleek verder dat met name de hoofddraagconstructie op een 

aantal plaatsen is aangetast en dat er sprake is van aanzienlijke verschillen in de hoogtes van de 

vloeren. Aangezien in het nieuwe concept alle ruimten met een doorgaande gang met elkaar worden 

verbonden, zullen de vloeren op gelijke hoogte moeten worden gebracht. Daarnaast bleek dat de 



 

2 

 

akoestische voorzieningen, met name in de voormalige Utopia/zaal, niet voldoen aan de eisen die 

vanuit het Activiteitenbesluit worden gesteld aan de geluidsoverdracht naar de omgeving. Het 

betekent dat in deze zaal een nieuw akoestisch plafond moeten worden aangebracht.  

Genoemde onvoorziene gebreken leiden uiteraard tot een aantasting van de post onvoorzien. 

 

Uitvoering renovatie 

Direct na de afgifte van de omgevingsvergunning is de aannemer in november 2017 gestart met de 

daadwerkelijke renovatie. Als gevolg van de duur van de procedure voor de omgevingsvergunning, 

onder meer vanwege het noodzakelijk overleg met de brandweer en het akoestisch onderzoek, is ten 

opzichte van overeengekomen planning een achterstand opgelopen van twee weken. Het heeft geen 

gevolgen voor de ingebruikname van het complex in september a.s. Vanaf begin januari van dit jaar 

wordt gewerkt aan de isolatie van het dak. In verband met de komst van de gierzwaluwen begin april 

moet de renovatie van het dak voor die datum klaar zijn. 

 

Nutsinfrastructuur 

Bij de voorbereiding van de renovatie bleek dat er nog sprake is van vervlechting van de 

nutsinfrastructuur (met name gas en electra) tussen het complex van De Voorste Venne en het 

Partycentrum Van Delft. Destijds is voor de ontvlechting van de nutsinfrastructuur door de raad van de 

toenmalige gemeente Drunen een krediet ter beschikking gesteld van fl. 75.000. De ontvlechting heeft 

echter nooit plaatsgevonden. Met name de gasinstallatie zal moeten worden ontkoppeld om het risico 

te vermijden dat de nieuwe installatie voor het Carré wordt afgekeurd. Ook het bouwdeel van het 

complex dat nu nog in gebruik is bij de Aleph zal moeten worden ontkoppeld. Via tussenmeters zijn de 

energiekosten wel steeds bij de juiste partijen in rekening gebracht.  

 

Gierzwaluwen 

Zoals bekend huisvest De Voorste Venne een kolonie gierzwaluwen. Dit is een beschermde 

vogelsoort. In geval van aantasting van de nestlocaties is een ontheffing nodig op grond van de Flora 

en Faunawet. Deze is vorig jaar afgegeven. In nauw overleg met enkele verontruste buurtbewoners, 

de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de vereniging Gierzwaluwen Nederland is een 

oplossing gezocht en gevonden om de gierzwaluwen vanaf april nieuwe nestgelegenheid te bieden. 

Dit betekent dat ca. 140 nestkasten zullen worden gebouwd onder het dakoverstek, met name aan de 

west- en oostgevel van het complex. Deze zullen voor april klaar moeten zijn. Onderzocht wordt nog 

of bij de provincie een subsidie kan worden aangevraagd.  

 

Buitenterrein 

Als gevolg van het renovatieplan zal de openbare ruimte nabij de nieuwe entree en de binnentuin van 

het Carré moeten worden aangepast. Met stichting De Voorste Venne is overeengekomen dat de 

herinrichting van de binnentuin door de stichting zal worden opgepakt en dat de gemeente de 

omgeving van de nieuwe entree zal aanpakken. Bij de kredietvotering is expliciet gemeld dat voor de 

aanpassingen van de buitenruimte geen budget in het bouwkrediet is opgenomen. Dit impliceert dat 

hiervoor andere middelen moeten worden gezocht. Op korte termijn verwachten we hierover 

duidelijkheid. 

In de voorbereidende fase zijn achttien leilinden op het binnenterrein, die voor de renovatie moesten 

wijken, verplaatst naar Floris natuurbomen, waardoor ze elders een tweede leven kunnen gaan 

krijgen. De op het binnenterrein aanwezige kastanjes bleken allen aangetast door de kastanjeziekte 

en zijn daarom geveld.  

In het inrichtingsplan voor de binnentuin zijn banen voor jeu de boules opgenomen, met name voor de 

Hunenhof. Deze banen zullen ook voor andere gebruikers toegankelijk zijn. Hierdoor zullen de 

bestaande banen nabij de oude entree van De Voorste Venne komen te vervallen.  
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Stand van zaken Financiën 

Voor de renovatie heeft de raad drie budgetten ter beschikking gesteld:  

 bouwbudget van € 5,2 miljoen exclusief btw voor de renovatie; 

 inrichtingsbudget van € 1,05 miljoen;  

 budget van  € 870.000 ter dekking van eenmalige kosten vanuit onderuitputting 

kapitaalslasten in 2016 en 2017.  
 

Bouwbudget 

Binnen de budgetten is een post onvoorzien opgenomen van € 250.000, waarvan ca. € 100.000 

binnen het bouwbudget en ca. € 150.000 binnen het budget ter dekking van eenmalige kosten. Ten 

opzichte van de aannemingsovereenkomst is een aantal wijzigingen overeengekomen die beslag 

leggen op de post onvoorzien van ca. € 100.000. Hierin zijn de volgende posten nog niet opgenomen: 

 constructieve gebreken;  

 inrichting buitenterrein;  

 ontvlechting nutsinfrastructuur; 

 wijzigingen ten opzichte van vergunningsontwerp. 

 
Inrichtingsbudget 

Door de stuurgroep is ten laste van de post onvoorzien binnen het inrichtingsbudget, een opdracht 

verstrekt aan de architect Maaike Westinga om een plan te maken voor de inrichting van het complex.  

Stichting De Voorste Venne heeft in samenwerking met adviseurs plannen uitgewerkt voor de 

horecafaciliteiten in de verschillende zalen. Hiervoor is binnen het inrichtingsbudget een aanzienlijke 

post geoormerkt. Daarnaast zijn inmiddels de verlichtingsplannen goedgekeurd en is opdracht 

verstrekt voor het vernieuwen van de vloerbedekking en de bekleding van de stoelen in de 

theaterzaal. Ten opzichte van het budget van € 1,05 miljoen is inmiddels voor een bedrag van ca.  

€ 200.000 verplichtingen aangegaan. Voor de inrichting wordt door stichting De Voorste Venne 

subsidie aangevraagd bij diverse fondsen.  

 

Bij het maken van het renovatieplan is er van uit gegaan dat op verschillende plaatsen de bestaande 

dakconstructie in het zicht blijft. Tijdens de sloop bleek dat dit uitgangspunt niet de gewenste kwaliteit 

zal leveren en dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Hiervoor zal door de architect een 

voorstel worden gedaan. De kosten hiervan zijn nog niet bekend zodat ook nog niet beoordeeld kan 

worden of deze binnen het inrichtingsbudget kunnen worden gedekt. 

 

Budget eenmalige kosten 

In het door de raad vastgestelde kader is bepaald dat eenmalige nadelen ten laste mogen worden 

gebracht van eenmalige voordelen. Op het moment van kredietvotering zijn de vrijgevallen 

kapitaalslasten 2016 en 2017 (als gevolg van onderuitputting) ingeboekt als eenmalige voordelen. 

Door rentelast van het lopende voorbereidingskrediet is een bedrag beschikbaar van circa € 855.000 

in plaats van € 870.000. 

 

Ten laste van het budget eenmalige kosten komen o.a. zogenaamde frictiekosten, de afwikkeling van 

oude exploitatietekorten bij stichting De Voorste Venne, leges, de voorzieningen voor de 

gierzwaluwen, kosten WOZ,  en in/ en externe voorbereidingskosten. Ten tijde van het raadsbesluit in 

2016 zijn inschattingen gemaakt van voormelde kosten. Naast de ingeschatte eenmalige kosten is, 

zoals hiervoor werd aangegeven, een post van ca. € 150.000 opgenomen die onderdeel uitmaakt van 

de post onvoorzien. 

In overleg met stichting De Voorste Venne wordt op korte termijn duidelijkheid verwacht over de oude 

exploitatietekorten tot en met 2017. Daarnaast wordt met de Aleph en stichting De Voorste Venne 

gewerkt aan een nieuwe prognose voor de frictiekosten in samenhang met de subsidieverstrekking 

voor 2018.  
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Overleg gebruikers 

Het renovatieproject wordt aangestuurd door een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van 

de gemeente (portefeuillehouder en projectleider) en vertegenwoordigers van stichting De Voorste 

Venne (voorzitter en secretaris). Periodiek worden de gebruikers (Aleph, harmonie, ONA, Hunenhof) 

bij het overleg betrokken. Dit zal in de komende periode vaker gebeuren nu de bouw vordert en de 

inrichtingsplannen concreter worden. De samenwerking tussen alle betrokken partijen verloopt 

uitstekend. Zoals bekend hebben de gebruikers een tijdelijk onderkomen gevonden in een 

leegstaande school ‘De Wegwijzer’. 

 

Overleg omgeving 

Om goed in contact te blijven met de direct omwonenden is een klankbordgroep in het leven 

geroepen. In overleg zijn door de omwonenden twee problemen aangekaart. Een probleem betreft de 

bereikbaarheid van het wooncomplex van Prisma voor taxibusjes. Hoewel dit probleem geen directe 

relatie heeft met de renovatie van De Voorste Venne zal dit wel worden opgepakt. Onze 

verkeerskundige zoekt naar een oplossing hiervoor. Een tweede probleem betreft het niet 

functioneren van de openbare verlichting bij De Voorste Venne. Deze is tijdens de 

graafwerkzaamheden beschadigd. Inmiddels is voorzien in tijdelijke verlichting en wordt gewerkt aan 

herstel van het netwerk. 

 

Risicomanagement 

De risico’s zoals benoemd in het raadsvoorstel van 16 mei 2017 gelden nog steeds: 

 budgettaire tegenvallers tijdens de uitvoering; 

 vertraging in de realisatie en daardoor hogere frictiekosten; 

 onzekerheid over de btw-druk vanwege openstaande afstemming met de belastingdienst. 
 

De risico’s worden gedurende de hele looptijd van het project gemonitord. De onderliggende oorzaken 

voor budgettaire tegenvallers en mogelijke vertraging in de realisatie verschuiven naar mate het 

project vordert. Zo zijn de oorzaken die samenhangen met het traject van vergunningverlening komen 

te vervallen. Daarentegen zijn diverse gebreken gebleken tijdens de sloop en uitvoering, zoals eerder 

in deze memo benoemd. Denk hierbij aan: 

 constructieve gebreken in de hoofddraagconstructie; 

 vervlechting nutsinfrastructuur; 

 dakconstructie minder geschikt om in zicht te blijven. 
 

De komende periode zal nog moeten uitwijzen wat de omvang is van deze tegenvallers en of deze 

binnen de beschikbare middelen kunnen worden opgevangen.  

 

 


