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1. Instemmen met het voorgestelde proces voor bespreking van en besluitvorming over de resultaten van de 
eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek Huizer Museum.
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Toelichting:

Argumentatie

Zie voor nota: vervolgvel 3-6-2021/CV Proces haalbaarheidsonderzoek Huizer Museum

Afgesproken is de resultaten uit de eerste fase aan de raad voor te leggen zodat men een beeld heeft 
van de mogelijke concepten en globaal de daarmee gepaard gaande investeringen zodat een keuze 
gemaakt kan worden voor de denkrichting(en) die in fase 2 verder worden uitgewerkt.

Op het moment van schrijven van dit voorstel kan de conceptrapportage nog niet met u worden 
gedeeld omdat het bestuur van het museum deze week de tijd gevraagd heeft een inhoudelijke reactie 
te geven. Zodra het rapport gereed is zullen we dit met u delen. Dit voorstel heeft geen betrekking op 
de inhoud van de rapportage, maar op het verdere proces van behandeling en besluitvorming over de 
tussenrapportage en het eventuele vervolg.

Onderzoek in 2 fasen
Het onderzoek door Twynstra en Gudde wordt uitgevoerd in 2 fasen; 

Fase 1 richt zich op de conceptontwikkeling (denkrichtingen voor het profiel van het Huizer 
Museum), de mogelijke kernpartners en - per denkrichting - een globale raming van de 
benodigde investering voor de bouw. Deze globale kostenraming is gebaseerd op kengetallen en 
betreft dus niet een raming op basis van een concreet programma van eisen.
In fase 2 richt het onderzoek zich op uitwerking van 1 of 2 van de denkrichtingen, waarbij de 
multifunctionaliteit, mogelijke eigendomsverhoudingen, investeringsvolume en 
exploitatieverwachting onderwerp van onderzoek zijn. De eindrapportage bevat tevens een 
beoordeling van de haalbaarheid op basis van een locatie- en/of gebouwanalyse, de 
haalbaarheid in de uitvoering en de financiële haalbaarheid. In de eindrapportage wordt tot slot 
een doorkijk gemaakt naar de uitvoeringsstappen om te komen naar een concreet 
uitvoeringsproject.

Aanleiding
In de cultuurnota en het collegeprogramma is de opdracht aan het college opgenomen om een 
haalbaarheidsonderzoek voor het Huizer Museum uit te laten voeren. Op 13 november heeft u 
ingestemd met de onderzoeksopdracht en de offerteuitvraag (zie bijlage). De opdrachtformulering is 
gezamenlijk met het museum tot stand gekomen. Dit geldt ook voor de begeleiding van het 
onderzoek. De opdracht voor uitvoering van het onderzoek is gegund aan Twijnstra en Gudde. 8 juni 
worden de resultaten van de eerste fase van het onderzoek aan u gepresenteerd. Op 22 juni zullen de 
resultaten gepresenteerd worden in een informatieve sessie voor raadsleden voorafgaand aan de 
commissie SD.

8 juni college:
- presentatie van de resultaten van de 1® fase van het onderzoek in het college.
- vaststellen van het proces.

Kaders
In de Cultuurnota 2020-2023 staat als één van de ambities opgenomen; Uitkomsten 
haalbaarheidsonderzoek naar ontwikkeling Huizer museum presenteren.
En ook in het Collegeprogramma 2018-2022 staan als prioriteiten genoemd: Onderzoek ontwikkeling 
Huizer museum (2.11.3) en Onderzoek uitbreiding theaterfunctie in Huizen (2.11.10).

Proces
Wij stellen het volgende proces voor, voor bespreking en behandeling van de resultaten van de 1® 
fase van het onderzoek:
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Financiën
De opdracht aan Twijnstra en Gudde is gegund binnen de daarvoor door de raad beschikbaar 
gestelde budgetten. Het betreft hier de uitvoering van zowel fase 1 als fase 2 van het onderzoek.

22 juni: informatieve sessie voor raadsleden.
Presentatie van de conceptrapportage
Aankondiging van de wijze van behandeling van de conceptrapportage in commissie en raad van 
september en de vragen die daarbij aan de commissie en raad gesteld zullen worden (zie 
hieronder).
Gelegenheid voor het bestuur van het Huizer museum - als toekomstige exploitant - om haar visie 
op resultaten van de 1® fase van het onderzoek te geven.

Vragen aan commissie en raad bij behandeling van de rapportage 1® fase in september 
Voldoen de resultaten van de 1® fase van het onderzoek aan uw verwachtingen?
Wilt u uitwerking geven aan een of meer denkrichtingen?
Zo ja, Welke denkrichting(en) wilt u uitgewerkt zien?
Welke aandachtspunten wilt u bij deze uitwerking meegeven?
Binnen welke financiële randvoorwaarden wilt u dat verdere uitwerking plaatsvindt? Daarbij 
denken wij aan een businesscase waarbij zowel het eigen vermogen van het Huizer museum als 
de benodigde financiering door derden (fondsen, sponsoring, gemeente) in beeld wordt gebracht. 
Waarbij als college de kanttekening wordt geplaats dat er voor eventuele vervolgstappen op dit 
moment niet meer middelen beschikbaar zijn dan het thans in de begroting opgenomen jaarlijkse 
subsidiebedrag aan het Huizer Museum van € 62.154.

Uitvoering en evaluatie
Na commissie,- en raadsbehandeling in september wordt de tweede fase van het onderzoek 
uitgevoerd. De eindrapportage van het haalbaarheidsonderzoek wordt opgeleverd in het 1® kwartaal 
van 2022.

Communicatie
Zie argumentatie

7 en 23 september: commissie en raadsbehandeling
Keuze voor uitwerkingsrichting 2® fase van het onderzoek

Bijlagen
Gezamenlijke opdrachtformulering gemeente en Huizer museum

1® kwartaal 2022: oplevering eindrapportage van het haalbaarheidsonderzoek.
Behandeling in commissie en raad van het haalbaarheidsonderzoek (moment nader te bepalen). 
NB: of er vervolgstappen worden genomen gericht op concrete uitvoering is onderwerp van 
separate besluitvorming.

Alternatieven
Nvt
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