Bijlage 1 : onderbouwing vervangingsinvesteringen podia 2021 en 2022

4.2.1. Vervanging Schouwburg 2021:
Betreft vervangingen keukenvoorzieningen. De huidige voorzieningen zijn na ruim dertien jaar
afgeschreven en toe aan vervanging. Vanwege de sluiting in het afgelopen jaar is de apparatuur al
geruime tijd buiten gebruik. Alle apparatuur stond voor vervanging gepland in 2020, maar mede op
advies van de leverancier acht de instelling het haalbaar om het nieuwe seizoen (najaar 2021)
hiermee te starten.

4.2.2. Schouwburg 2022:
Betreft vervangen van klimaatsysteem. De huidige klimaatinstallatie is dringend aan vervanging toe.
De oorspronkelijke afschrijvingsduur van tien jaar ruim is overschreden. Momenteel levert het
inregelen van het klimaat veel problemen op: er zijn regelmatig storingen waarbij beheerders niet
adequaat kunnen optreden om de problemen te verhelpen. Het systeem is bovendien al vijftien jaar
oud en de huidige software en elektronica worden niet meer ondersteund of geleverd. Het nieuwe
systeem zal tevens energiezuinig zijn.

4.2.3. Philharmonie 2021:
Betreft vervangingen klimaatsysteem en (nood)verlichting. De huidige klimaatinstallatie is dringend
aan vervanging toe. Dit is hetzelfde klimaatsysteem als in de Stadsschouwburg. Momenteel levert
het inregelen van het klimaat veel problemen op: er zijn regelmatig storingen waarbij beheerders
niet adequaat kunnen optreden om de problemen te verhelpen. Het systeem is bovendien al vijftien
jaar oud en de huidige software en elektronica worden niet meer ondersteund of geleverd. Het
nieuwe systeem zal tevens energiezuinig zijn.
De armaturen van de (nood)verlichting zijn afgeschreven en toe aan vervanging. De armaturen zijn
van essentieel belang voor de veiligheid in het pand. De nieuwe armaturen en lichtbronnen zijn
energiezuinig.

4.2.4. Philharmonie 2022:
Betreft vervangingen van de koelconvectoren en koelmachine backstage. Bij de verbouwing van de
Philharmonie in 2005 zijn beide installaties voor het eerst in gebruik genomen. De oorspronkelijke
levensduur van vijftien jaar is in 2022 ruim overschreden wat nu reeds leidt tot extra onderhoud als
gevolg van storingen. Met de vervanging van beide installaties zal de Philharmonie weer aan de
huidige maatstaven voldoen waarmee op een effectieve en efficiënte wijze milieubesparend de
koude opwekking in het pand plaatsvindt.

4.2.5. Patronaat 2021:
Betreft vervangingen van de vloerafwerking. De vloeren in de zalen waren inmiddels vijftien jaar oud,
op en afgeschreven en nodig toe aan vervanging. Het betreft werkzaamheden die in 2020 zijn gestart

ten laste van het krediet dat daarvoor in dat jaar is verleend en deze investeringen lopen door in
2021 en 2022 via het nu aangevraagde krediet.

4.2.6. Patronaat 2022:
Betreft vervangingen verlichting, luchtbehandeling en ventilatiesysteem. De werkverlichting in de
zalen is afgeschreven en wordt vervangen door ledverlichting. Ook de verlichting in andere delen van
het gebouw (niet zijnde podiumverlichting) dient vervangen en verduurzaamd te worden. Het betreft
hierbij werkzaamheden die in 2020 zijn gestart ten laste van het krediet dat daarvoor in dat jaar is
verleend en deze investeringen lopen door in 2021 en 2022 via het nu aangevraagde krediet.
Zowel de motoren, lagers en toebehoren van de luchtbehandelingskasten zijn afgeschreven na
vijftien jaar. Bovendien zullen de nieuwe motoren energiezuinig zijn.
Een groot deel van de dak ventilatoren is afgeschreven en toe aan vervanging.

4.2.7. Toneelschuur 2021:
Betreft vervangingen meubilair en inrichting foyer/café, zijnde de (sta)tafels, stoelen, krukken,
leestafels en overig meubilair en inrichting. De huidige inrichting van het café en de foyer is meer dan
vijftien jaar oud en broodnodig aan vervanging toe. Behoorlijk wat tafels en stoelen zijn inmiddels
versleten en voorbij levensduur.

4.2.8. Toneelschuur 2022:
Betreft vervangen trekkenwand. De trekkenwand, oftewel de hijsinstallatie voor het verplaatsen van
vrij hangende lasten boven podium, is inmiddels al twintig jaar oud en moet op een flink aantal
punten gereviseerd worden. Het niet vervangen/reviseren van de trekkenwand in de Grote
Theaterzaal zou inhouden dat de instelling niet kan voldoen aan de prestatie-eis gesteld door de
gemeente.

