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Wob-verzoek

Geachte heer Sepers,
Op 19 februari 2013 ontvingen wij een Wob-verzoek van dhr. J. Ledderhof namens Werkgroep Dooievaar,
gedateerd 15 februari 2013, waarin alle stukken worden opgevraagd die zien op een vergelijking tussen het
in 2010 onderzochte upgrading- en renovatiescenario en nieuwbouw van Spuiforum. In antwoord op het
verzoek van dhr. Ledderhof heeft het college beslist drie stukken openbaar te maken (m.u.v. de
vertrouwelijke bedragen).
Het betreft ten eerste een notitie van 8 oktober 2010 van het Ingenieursbureau Den Haag in aanvulling op
het eerder door haar uitgebrachte rapport Upgrading & Nieuwbouw. Dit rapport is met uitzondering van de
financiële passages reeds openbaar geworden. De notitie betreft een technische onderbouwing welke reeds
is verwerkt in de cijfers die gepresenteerd zijn in de afweging van scenario’s in rv 45/2011 over het Dansen Muziekcentrum. Twee derde van de geraamde kosten voor theatertechniek is daarbij toegerekend aan de
theaters (budget gemeente) en een derde aan het Koninklijk Conservatorium.
Het tweede document is van PB Theateradviseurs. De raming van de kosten van de theatertechniek in de
notitie van het Ingenieursbureau Den Haag is gebaseerd op een berekening van PB Theateradviseurs.
Het derde document betreft de notitie van bbn d.d. 9 augustus 2012 over de gebouwgebonden
exploitatiekosten van Spuiforum. Deze notitie is door Overakker gebruikt voor het opstellen van de
exploitatieopzet Spuiforum d.d. 30 augustus 2012. Deze exploitatieopzet is reeds vertrouwelijk bij de
griffie ter inzage gelegd.
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De drie documenten uit het Wob-verzoek worden vertrouwelijk ter inzage gelegd voor de raadsleden op de
leeskamer van de Griffie, map no. 11, zodat raadsleden kennis kunnen nemen van de adviezen inclusief de
vertrouwelijke bedragen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
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