
 

B&W-besluit:  

1. Het college stemt in met de eindafrekening van het raadskrediet renovatie en nieuwbouw 

Philharmonie. Het definitieve krediet Philharmonie wijkt niet af van het reeds in juni 2005 door de 

gemeenteraad vastgestelde krediet ad € 23.296.180,- (Cultuur/2005/340).  

2. Het college besluit een voorziening in te richten voor de resterende verplichtingen (€ 196.000). Dit 

budget is binnen het krediet gedekt. 

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. 

4. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit ter informatie. 
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Bestuurlijke context 
In 2005 is de renovatie en nieuwbouw van de Philharmonie afgerond. In 2006 hebben nog allerlei 

afrondende werkzaamheden plaatsgevonden (opleveringspunten) en is de definitieve eindafrekening van 

het bouwproject gemaakt. De kosten van het bouwproject zijn binnen het totaal door de gemeenteraad 

beschikbaar gestelde krediet van € 23.296.180.- gebleven.  

 

In het krediet zijn een aantal verplichtingen opgenomen voor nog te verwachten kosten en risico’s, 

waarvan de afwikkeling nog dient plaats te vinden. Het college besluit een voorziening in te richten 

voor deze resterende verplichtingen (€ 196.000). Dit budget is binnen het krediet gedekt. 

 

Er resteert nog een risicopost. Bij de CAR-verzekering is een claim ingediend t.b.v. € 271.000,- als 

gevolg van ontstane schade aan het gebouw bij de sanering van het Appelaarterrein. Deze post is als te 

ontvangen bedrag opgenomen in het krediet.  

 

Na vaststelling van het eindkrediet zal de provincie Noord-Holland verzocht worden om de FINH-

bijdrage voor het bouwproject vast te stellen. 

 

Commissieparagraaf: 

In de nota Stand van zaken cultuurpodia (Cultuur/2005/340) is de raad reeds uitgebreid geinformeerd 

over de besluitvorming rond de renovatie en nieuwbouw Philharmonie. In deze nota wordt aanvullend 

gerapporteerd over de afronding van de bouwwerkzaamheden.  

 

 

 



 

 

Eindafrekening krediet Philharmonie 

 

1. Inleiding 

In 2005 is de renovatie en nieuwbouw van de Philharmonie opgeleverd. In 2006 hebben nog allerlei 

afrondende werkzaamheden plaatsgevonden (opleveringspunten) en is de definitieve eindafrekening van 

het bouwproject gemaakt. De kosten van het bouwproject zijn binnen het totaal door de gemeenteraad 

beschikbaar gestelde krediet van € 23.296.180.- gebleven. In het krediet is nog een aantal verplichtingen 

opgenomen voor te verwachten kosten, restpunten en risico’s, waarvan de afwikkeling nog dient plaats 

te vinden. 

 

In de nota Stand van zaken cultuurpodia (Cultuur/2005/340) is gerapporteerd over de besluitvorming tot 

juni 2005 over de renovatie en bouw van de Philharmonie. De renovatie en bouw van de Philharmonie 

heeft een historie van 14 maanden vertraging, schade aan het bestaande gebouw als gevolg van grond- 

en bouwwerkzaamheden in het Appelaargebied en onvoorziene constructieproblemen, die bij de interne 

sloop tot uiting zijn gekomen. Het gebouw is in juni 2005 in gedeelten opgeleverd. De officiële opening 

heeft plaatsgevonden op 14 oktober 2005.  In het laatste kwartaal 2005 en 2006 is door aannemer en 

technische installateurs gewerkt aan het oplossen van een groot aantal opleverpunten. Op dit moment 

resteren nog een aantal opleverpunten, o.a. op het gebied van luchtinstallaties en akoestiek. Voor de 

afwikkeling van de laatste zaken is een aantal verplichtingen opgenomen. 

 

2. Restpunten 

Er zijn nog een aantal restpunten waarover nog met de aannemer en/of leverancier wordt onderhandeld. 

De belangrijkste punten zijn: 

 

a. zonwerende waarde glazen gevel 

Met de bouwkundig aannemer is nog een geschil over de zonwerende waarde van de glazen gevel. 

Inmiddels is daarover door Peutz rapportage uitgebracht, waaruit blijkt dat de zonwerende waarde van 

de glazen gevel niet voldoet aan de waarde in het bestek. Van de kant van de aannemer wordt deze 

rapportage op basis van een advies van een door de aannemer ingeschakeld adviesbureau bestreden. 

Nagegaan wordt of de aannemer formeel aansprakelijk gesteld kan worden. Voor de negatieve effecten, 

te hoge warmteontwikkeling in diverse ruimten (o.a. kantoren), wordt momenteel nagegaan op welke 

wijze en tegen welke kosten deze kunnen worden verholpen. 

 

b. geluiddemping luchtverversingsinstallatie  

Geconstateerd is dat de aangebrachte luchtverversingsinstallatie op een aantal punten niet voldoet aan 

de in het bestek omschreven eisen van geluidswaarden (zowel buiten als binnen). Inmiddels is dit 

onlangs  door de installatie-aannemer op basis van de vereisten van het bestek hersteld. Naar de 

luchtverversing Kleine Zaal wordt nog nader onderzoek worden verricht in verband met de constatering 

dat er onvoldoende, gelijkmatig lucht wordt ingeblazen. 

 

c. luchtvochtigheid Grote Zaal 

Voor de luchtvochtigheid in de Grote Zaal, met name voor het orgel, wordt naar oplossingen gezocht 

om deze te verbeteren en constanter te maken. 

 

3. Eigen investering SSCH 

De Stichting Stadssschouwburg Concertgebouw Haarlem heeft een extra investering in de nieuwbouw 

gedaan. Voor een bedrag van 1,2 mln. euro zijn aanpassingen in het bestek gedaan (bijv. kantoorruimten 

Holland Symfonia) en zijn roerende goederen (o.a. inventaris) aangekocht. Hiervoor heeft de SSCH een 

lening afgesloten. Dit budget, in beheer van de stichting, maakt geen onderdeel uit van de 

bouwbegroting. Naast de 1,2 mln. euro die de SSCH investeert in gewenst meerwerk en een deel van de 

inrichtingskosten, levert de SSCH een eigen bijdrage van 909.000 euro aan de bouw van de 

Philharmonie. 

 

4. Financiële paragraaf 
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In april 2002 verleent het college opdracht tot vernieuwbouw van het Concertgebouw voor € 20,7 mln. 

Dit budget is in de periode 2002-2005 door de gemeenteraad verhoogd tot € 23.296.180 i.v.m. het 

aanbestedingsresultaat, extra kosten als gevolg van de vertraging ontstaan bij het bouwrijp maken van 

het Appelaarterrein en ontstane schaden aan het Concertgebouw en diverse meerwerkposten.  

 

 

De dekking van het krediet is als volgt opgebouwd: 

 

 

DEKKING Begroting Werkelijk 

Subsidies en sponsorgelden -439.220,00 -439.188,00 

Subs.en sponsorgelden (communicatie plan) -80.000,00 -80.000,00 

Rijksbijdrage -90.780,00 -90.780,00 

Bijdrage Provincie Noord Holland -2.269.000,00 -2.269.000,00 

Exploitatiesubsidie -909.000,00 -909.000,00 

Claim INGRE -285.000,00 -285.000,00 

Claim carverzekering -271.000,00 -271.000,00 

Dekking IP -18.725.180,00 -18.725.180,00 

Dekking kleine investeringen  -227.000,00 -227.000,00 

   

Budgettair effect verwerkt ingaande begroting 2006   

   

TOTAAL DEKKING                                     € -23.296.180,00 -23.296.148,00 

 

 

Onderstaand een overzicht van de kredietbesluiten van de raad: 
 

Raadsbesluit Bedrag Omschrijving 

RB nr.282 dd 20-10-1999 871.000,00 Voorbereidingskrediet 

RB nr.263 dd 18-10-2000 14.521.000,00 Definitief ontwerp vernieuwbouw 

RB nr.  84 dd 13-03-2002 4.175.000,00 Aanvullend krediet nieuwbouw 

RB nr.260 dd 17-12-2003 1.300.000,00 Aanvullend krediet nieuwbouw 

RB nr.144 dd 29-06-05 /  
B&W besl.dd 23-04-2002 1.133.180,00 Aanbesteding  

RB nr.144 dd 29-06-05 /  
B&W besl.dd 23-04-2002 80.000,00 Kosten sponsorwerving 

RB nr.144 dd 29-06-2005 1.216.000,00 Verhoging krediet nieuwbouw 

   

Totaal                                                              23.296.180,00  

 

 



 

 

5. Risicoparagraaf 

 Na vaststelling van het eindkrediet zal de provincie Noord-Holland verzocht worden om 

vaststelling van de FINH-bijdrage van € 2.268.900,-.  

 Er is een schadeclaim van € 271.000,- ingediend bij de CAR-verzekering als gevolg van 

ontstane schade aan het gebouw bij de sanering van het Appelaarterrein. Het overleg met de 

verzekering is in een afrondende fase.  

 

6. Participatie / communicatie 

 De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. 
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