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Geachte heer De Geus, 

Dank voor uw e-mail van 6 december j l . 

Ik stuur u bijgaand de betreffende passage uit het concept commissie verslag. Met 
mijn opmerking over de zeecontainers verwees ik niet naar uw initiatief maar gaf 
ik, meer in algemene zin aan dat we op zoek moeten gaan naar een passende 
oplossing binnen de financiële kaders. Wij gaan nu aan de slag om e.e.a. verder uit 
te werken en zullen ook uw aanbod daarbij in overweging nemen en eventueel later 
een bezoek aan uw studio's inplannen. 

"De heer De Geus spreekt namens muziekcentrum De Box in Katwijk. Hij sluit zich 
aan bij de opmerkingen van de vorige sprekers over het succes van de Haarlemse 
muziek scène en het tekort aan oefenruimtes. Met alle mooie plannen is altijd veel 
geld gemoeid. In Katwijk heeft een commerciële organisatie met eenmalige 
financiële hulp van de gemeente oefencabines opgezet. Die oefencabines blijven 
eigendom van de gemeente. Alle andere risico 's liggen bij de onderneming. 
De voorzitter bedankt alle insprekers voor hun bijdrage. 

Wethouder Mooij wijst op de bedoeling van het college: de mogelijkheden om het 
gebrek aan oefenruimte op te lossen voor de Popschool. Er zou een aantal 
mogelijkheden zijn. In het verleden is gesproken over de Nieuwe Energie. Voor de 
Nieuwe Energie zou geld gereserveerd zijn. Daarover is wel nagedacht, maar dat 
geld is er niet en dat is er ook nooit geweest. Met de betrokkenen is gesproken. Het 
college zoekt naar draagvlak. Dit dossier loopt al lang en verschillende partijen in 
de stad vragen echt om een oplossing. De raad heeft hierover al verschillende 
malen gesproken. Het college legt met zijn nota de raad drie vragen voor en de 
meerderheid van de raad kiest nu voor inzetten op het vinden van een nieuwe 
locatie voor de Popschool Hart. Het gedogen zal nog wel enige tijd voortduren. 
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De vragen 2 en 3 hebben betrekking op het combineren met oefenruimte, waar dan 
dat moet en hoe de financiering moet plaatsvinden. 
Het college zal zich richten op de uitvoering van datgene wat de raad nu aangeeft: 
Popschool en oefenruimtes op één locatie. De raad geeft een voorkeur aan voor 
variant B, het terrein van de Nieuwe Energie of een andere locatie in de stad. Voor 
de financiering is een aantal oplossingen voorgelegd. Hart en het Patronaat zouden 
de financiering via een lening kunnen regelen. Daarover doet de wethouder nu nog 
geen uitspraak. Het college weet nog niet of het hierbij inderdaad om 2,5 miljoen 
euro gaat en of dat in de vorm van een lening op te lossen is. 
In het verleden zijn er uitspraken gedaan, maar geen toezeggingen, dat de 
verkoopopbrengst van bepaalde panden een rol zou moeten spelen bij de 
financiering. Financiering in de vorm van een lening die wordt terugbetaald, vormt 
geen probleem. Er is meer nodig dan De Oerkap kan bieden en er is ook meer 
nodig dan een paar zeecontainers. " 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

I 
I 

Drs. C. Mooij 


