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CDA
Weert

Gemeente Weert
College van B&W
Postbus 950
6000 AZ Weert

Weert, 12 februari 2015

Trekkenwand theater

Geacht college,

De trekkenwand van het Munttheater mag van de bevoegde keuringsinstantie vanaf l januari 2017 niet meer
worden gebruikt. lndien het theater op die datum geen níeuwe trekkenwand heeft kunnen er geen voorstellin-
gen meer plaatsvinden. Dit ¡s al enkele jaren bekend.
ln het meerjarenprogramma vervangingsinvesteringen is voor 2016 de vervanging van de trekkenwand op-
genomen. Een besluit tot het beschikbaar stellen van het benodigde krediet hiervoor is echter nog niet ge-
nomen. Normaliter zou dit gebeuren bij de vaststelling van de begroting 2016 in november van dit jaar, met
een principebesluit bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2015 in juni. De vervanging vergt een investering
van 1,5 à 2 miljoen euro

Het besluit over de vervanging heeft een lange voorbereidingstijd nodig, die ook veel uren van medewerkers
van gemeente en theater en advisering van externen kost. Daarnaast is er de discussie over grote
bezuinigingen op de gemeentel¡jke begroting, waarbij ook de toekomst van het theater aan de orde komt.
Volgens de planning worden daarover bij de behandeling van de voorjaarsnota principebesluiten genomen. De

definitieve beslissingen komen bij de vaststelling van de begroting 2016 in november.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen.

t. Bij een besluit tot vervanging van de trekkenwand moet de nieuwe na afloop van het seizoen 2015-
2016 en voor aanvang van het seizoen 2Ot6-2017 worden geinstalleerd. Kan een (principe)besluit over
vervanging van de trekkenwand wachten tot de behandeling van de voorjaarsnota, gelet op de
benodigde tijd voor aanbesteding, levering en bouw?

2. Zo nee, is het dan niet noodzakelijk om alvast een (principe)besluit te nemen over de vervanging van
de trekkenwand?

3. Welke planning voor de besluitvorming over de vervanging van de trekkenwand stelt u voor, gelet op
de aspecten die zijn genoemd in de vragen L en 2?

4. Ziet u mogelijkheden om tegen lagere kosten dan het nu geschatte bedrag te bereiken dat het theater
vanaf l januari 2O!7 mel. een goedgekeurde trekkenwand voorstellingen kan blijven verzorgen?

Wij zijn benieuwd naar uw antwoorden

Met vriendelijke groet,

Fractie CDA-Weert
T. Geelen

Kopie aan de raad
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Weert, 26 maart 2015

Onderwerp
Ons kenmerk

: Toneelinstallatie Munttheater
: 035390

Beste fractie,

Op t2 februari hebben wij van u enkele vragen ontvangen over het vervangen van de
trekkenwand van het Munttheater.
In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

Een noot vooraf: U spreekt in uw brief over het vervangen van de trekkenwand. De
trekkenwand is slechts een onderdeel van de totale toneelinstallatie. De vervanging
omhelst echter de totale installaties. In de beantwoording van uw vragen zal dit nader
worden uitgelegd.

Uw vragen

1. Bij een besluittot vervanging van de trekkenwand moet de nieuwe na afloop van
het seizoen 2015-2016 en voor aanvang van het seizoen 2OI6-2OL7 worden
geTnstalleerd. Kan een (principe)besluit over vervanging van de trekkenwand
wachten tot de behandeling van de voorjaarsnota, gelet op de benodigde tijd voor
aanbesteding, levering en bouw?
Op het eerste oog zou dit kunnen omdat de daadwerkelijke gunning kan
plaatsvinden in januari 2016. Echter de voorbereidende werkzaamheden dienen
eerder te sta¡ten in verband met de noodzaak tot Europese aanbesteding. Voor de
aanbesteding zijn ca. 3-4 maanden nodig, voorafgegaan door de
besteksvoorbereiding (ca 12 weken). Dat betekent dat wij in de raad van mei/juni
een voorbereidingskrediet zullen aanvragen om deze voorbereiding bijtijds te
kunnen doen. Onze insteek is om dit krediet niet eerder in te zetten dan nadat uit
de besluitvorming van de raad in het kader van het traject van de gemeentelijke
keuzecatalogus duidelijk is geworden dat Wee¡t zijn theater behoudt.

2. Zo nee, is het dan niet noodzakelijk om alvast een (principe)besluit te nemen over
de vervanging van de trekkenwand?
Zie antwoord vraag 7.

3. Welke planning voor de besluitvorming over de vervanging van de trekkenwand
stelt u voor, gelet op de aspecten die zijn genoemd in de vragen L en 2?
Zie antwoord vraag 7.
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4. Ziet u mogelijkheden om tegen lagere kosten dan het nu geschatte bedrag te
bereiken dat het theater vanaf 1 januari 2017 met een goedgekeurde trekkenwand
voorstellingen kan blijven verzorgen?
Dat is vooraf lastig aan te geven. Omdat er maar enkele leveranciers zijn van
toneelinstallatres rs er weÌnig marktwerking. Door een prestatie-ers te stellen in de
aanbesteding kunnen alternatieven worden aangeboden. Maar omdat ook deze
moeten voldoen aan bepaalde keurmerken, zal de invloed daarvan wellicht beperkt
zijn. De bijgevoegde voortgangsrapportage van 19 september 2014 geeft meer
duidelijkheid over de huidige installaties en over de (on)mogelijkheden bij de
vervangtng.

Wij gaan ervan uit hiermee uw vragen afdoende te hebben beantwoord. Hebt u toch nog
vragen? Neemt u dan gerust contact op met Monique Bessems, projectleider van de
afdeling Projectontwikkeling. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 52 73 of per
email m. bessems@weert.nl.

Met vriendel ijke groet,
burgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris burg

A.A erJm
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Aanleiding 

In eerdere gesprekken en correspondentie is besproken dat de huidige toneelinstallaties 

van het Munttheater niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd en het aanpassen 

danwel vervangen van deze installaties noodzakelijk is. Vanuit het overleg van 27 

augustus j.l. is de behoefte ontstaan om de situatie overzichtelijk op papier te zetten om 

van daaruit juiste overwegingen te kunnen maken en acties uit te zetten. Om dit traject 

in goede banen te leiden, trekken de gemeente Weert en het Munttheater samen op. 

 

Kader 

Onder de term “toneelinstallaties” verstaan wij niet enkel de trekkenwand. Tevens 

worden de portaalbrug, horizontrek, rookscherm, voordoekinstallatie, voortoneel en 

manteaus hiertoe gerekend. – alle hijs- en hefinstallaties in de theaterzaal. –  

 

Historie 

Hieronder volgt een korte opsomming van de aanpassingen en vernieuwingen van de 

toneelinstallaties door de jaren heen: 

- Bij de eerste opening van het theater in 1974 is deze uitgerust met een hand-

trekkenwand. 

- Tijdens de verbouwing in 1996/1997 is op het zelfde constructiewerk een 

elektrisch aangedreven trekkenwand, horizontrek en portaalbrug geplaatst, 

zonder centrale besturing. Verder is het rookscherm aangebracht en gekoppeld 

aan de brandmeldinstallatie. Overige mechanische installaties voor het voordoek, 

manteaus en voortoneel zijn in dit jaar eveneens vervangen. 

- In 2004 is de eerste centrale besturing aangebracht op de trekkenwand. Tevens is 

de besturing van de portaalbrug aangepast. Hierbij is het mechanische deel van 

de diverse installaties ongewijzigd gebleven. De horizontrek is niet opgenomen in 

deze centrale besturing. 

- Na een incident in 2007 is de centrale besturing vervangen voor een nieuwere 

versie. Hierbij zijn overige onderdelen van de installaties ongewijzigd gebleven. 

- In 2010 is een aanpassing in de trekkenwand uitgevoerd om veiligheidsredenen: 

aanhechting lierkabel op verzamelslede is vervangen. 

Later dat jaar is tevens de aandrijfinstallatie van het voortoneel vervangen. 

 

In 2008 heeft gemeente Weert een meerjaren onderhouds en vervangings planning 

(movp) op laten stellen door een expertisebureau. In hun document schrijven zij voor dat 

het elektrische gedeelte van de besturing iedere 10 jaar (2017) vervangen moet worden, 

het computer technische deel van de besturing iedere 3 jaar (2010) en de mechanische 

keten eveneens in 2010. Dit is niet gebeurd.  

De gemeente Weert heeft deze posten uit het movp gehaald waardoor het Munttheater 

geen voorziening heeft op kunnen bouwen hiervoor. De gemeente Weert heeft ervoor 

gekozen om zelf ook geen voorziening op te bouwen maar te kosten te dragen op het 

prioriteitenbudget. 
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Onderzoeken 

In de afgelopen jaren hebben diverse instanties en personen zaken tegen het licht 

gehouden aangaande de toneelinstallaties. Allen met als doel aan te tonen of actie nodig 

was en welke. Dit geschiedde in nauwe samenwerking met de Gemeente Weert. 

 

Over het algemeen mag samengevat worden dat het ondernemen van actie onontbeerlijk 

bevonden werd. Het laatst uitgevoerde onderzoek is uitgevoerd door het Liftinstituut, de 

notified body in Nederland voor de theaterbranche. Zij noemen in totaal 33 kritische 

tekortkomingen welke tot de conclusie leiden dat de installaties onder 

gedoogvoorwaarden vallen.  

 

In het verleden hebben de gemeente Weert en het Munttheater samen besloten voor de 

korte termijn in te zetten op praktische veiligheid en een grootschalig traject uit te 

stellen tot 2016. Hierover zijn ook tussen Gemeente en theater op ambtelijk niveau 

diverse afspraken gemaakt. 

 

Aanvullende argumenten voor noodzaak actie 

In aanvulling op de conclusies uit de onderzoeken zijn er nog andere ontwikkelingen die 

actie noodzakelijk maken: 

- De professionele gezelschappen hebben in toenemende mate eisen welke met onze 

huidige installatie niet te realiseren zijn. Hierdoor is het al voorgekomen dat niet het 

volledig decor geplaatst kan worden. Verder is het niet ondenkbaar dat op enig 

moment een voorstelling in zijn geheel geen doorgang kan vinden of bepaalde 

voorstellingen niet geboekt kunnen worden. Dit is geen wenselijke situatie. 

- Veel theaters in Nederland hebben hun installaties inmiddels aangepast aan de 

huidige technische mogelijkheden voor wat betreft veiligheid en functionaliteit, of 

hebben daar plannen toe.  

-  

- Hierdoor verandert het referentiekader waar in de arbo-wet, in het artikel zorgplicht 

over gesproken wordt en maakt actie noodzakelijk om niet achter te blijven op de 

“huidige stand der techniek” en daarmee niet juridisch in gebreke te blijven. Diverse 

werkgroepen en instellingen binnen de branche houden zich bezig met de praktische 

details hiervan. Maar dat een verhoging van het veiligheidsniveau in de Nederlandse 

theater noodzakelijk is, is een gemeenschappelijk gedachtegoed. 

 

Ook uit de praktijk blijkt dat actie noodzakelijk is; 

- De besturingssoftware wordt niet meer doorontwikkeld en nog maar beperkt 

ondersteund. Desbetreffende partij heeft al aangekondigd ondersteuning volledig te 

gaan stoppen. 

- Onderdelen gaan kapot, software geeft ongewenste blokkeringen, enz. Dit zet de 

werkzaamheden rondom een verhuring of voorstelling onder gigantische druk 
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wanneer een storing zich voordoet. Hierdoor lijdt het Munttheater als professionele 

instelling imagoschade of zelfs financiële schade wanneer de kwaliteit van 

dienstverlening niet op gewenst niveau gehouden kan worden. 

Dergelijke incidenten doen zich bijna wekelijks voor. 

- Ondersteuning van leveranciers bij een storing en het vervangen van componenten 

brengen extra kosten met zich mee die drukken op de toch al krappe exploitatie. 

Aanvullend aan het onderhoudscontract, à € 5.000,- excl. btw per jaar, heeft het 

Munttheater in de afgelopen 12 maanden € 5.300,- excl. btw uitgegeven aan 

storingsopvolging en onderdelen. 

- Enkele cruciale elektrotechnische componenten in de besturingsketen worden niet 

meer gefabriceerd en zijn moeilijk 2e hands verkrijgbaar en dan ook tegen onredelijk 

hoge kosten. Vervanging van dergelijke componenten is met enige regelmaat nodig. 

- Diverse mechanische onderdelen in onze installaties zijn dus danig oud dat 

slijtagevorming optreedt en vervanging op enig moment onvermijdelijk is. 

 

 

Vervanging of aanpassing 

Er kan afgewogen worden of er voorkeur is voor volledige vervanging van de installaties, 

of dat het beoogde doel behaald kan worden met enkele aanpassingen. Dit in de 

aanname dat het laatst genoemde financieel voordeliger is. 

 

Ook deze afweging is al eerder besproken en door externen advies over gedaan. Hierbij 

zijn twee zwaarwegende argumenten; 

 

1) Indien een plan opgesteld wordt waarbij zover mogelijk de bestaande installatie 

gehandhaafd blijft en enkel de noodzakelijke onderdelen worden vervangen, blijkt nog 

dat vrijwel de gehele installatie fysiek vervangen moet worden. Een van de mogelijke 

leveranciers kon hierbij niet eens garanderen dat deze werkwijze financieel gunstiger is 

dan volledige vervanging. 

 

2) Wanneer een installatie grootschalig aangepast of uitgebreid wordt dient deze te 

voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond 

dat de huidige installaties hieraan niet voldoen. Om aan deze wet- en regelgeving te 

voldoen moet ook vrijwel de gehele installatie fysiek worden vervangen. 

 

Daarnaast zal het plaatsen van een volledig nieuwe installatie een stabielere en meer 

gestandaardiseerde installatie opleveren dan wanneer een oude installatie middels 

maatwerkoplossingen aangepast wordt. 
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Conclusie, traject en planning 

Met alle eerder genoemde argumenten en de wetenschap dat de installatie steeds meer 

storingen en defecten vertoont, is het zo snel mogelijk vervangen noodzakelijk voor de 

continuïteit van het Munttheater. Een dergelijk traject is omvangrijk, complex en zal een 

royale doorlooptijd nodig hebben. Essentieel is derhalve een snelle start van de 

voorbereidende werkzaamheden 

 

De planning ziet er ons inziens als volgt uit: 

 

- September – december 2014: grof in kaart brengen van constructieve mogelijkheden, 

grof beeld krijgen van te doorlopen traject, aanstellen externe adviseur, start traject 

beschikbaar stellen budget 

 

- Januari – februari 2015: programma van eisen gereed, kosten in kaart brengen 

 

- Juli – december 2015: uitzetten aanbestedingsuitnodigingen en beoordelen van 

offertes 

 

- Januari 2016: keuze leverancier en praktische details in ontwerp uitwerken met 

leverancier 

 

- Juni, juli en augustus 2016: uitvoering werkzaamheden, theater buiten gebruik 

 

 

- September – december 2016; ingebruikname nieuwe installaties (waarschijnlijk met 

openstaande punten) 

 

- December 2016; uiterlijke termijn voor afwerken openstaande opleverpunten 

 


