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Onderwerp : Definitieve ontwerp renovatie en restauratie museum Jacob van Horne

Beste meneer, mevrouw,

Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking de plannen voor
renovatie en restauratie van het museum Jacob van Horne.

Op 25 oktober 2017 heeft de gemeenteraad een krediet van € 4.111.900,- beschikbaar
gesteld voor renovatie en herinrichting van het museum.

Vanaf april 2018 wordt gewerkt aan het ontwerp van de renovatie en herinrichting.
Lopende het ontwerpproces is een aantal knelpunten gesignaleerd. Gebleken ¡s oñder
andere dat er meer ruimte nodig is voor het onderbrengen van de benodigde functies
zoals de installaties. Tevens is gebleken dat in het krediet slechts beperkirekening is
gehouden met reguliere prijsstijgingen in de bouw en er is geen rekening gehoudeln met
marktwerking' Om deze knelpunten op te lossen heeft de gèmeenteraa¿ op fg december
2018 het krediet verhoogd tot een bedrag van € 5.315.670,-. Aanvullend is krediet
beschikbaar gesteld vanuit het MJOP en vanuit het krediet energiemaatregelen.
De kans heeft zich voorgedaan om het museum ook volledig te iestaureren. Oe provincie
heeft een restauratiesubsidie van € 237.629,- beschikbaar gesteld. In totaal bedraagt het
krediet voor renovatie, restauratie en herinrichting van het museum € 5.512.2gg,-.

Defin itief ontwerp gereed
Inmiddels is het definitieve ontwerp voor de renovatie en restauratie gereed en dit
ontwerp is op 4 juni 2019 door ons college vastgesteld. Dit definitieve ontwerp is als
bijlage bij deze brief gevoegd. Op basis van dit definitieve ontwerp is de kostenraming
geactualiseerd' Gebleken is dat dit definitieve ontwerp past binnen het beschikbaar
gestelde krediet.

Planning
Momenteel wordt het definitieve ontwerp voor de renovatie en restauratie uitgewerkt tot
een technisch ontwerp en bestek. op basis van deze producten wordt de
aanbestedingsprocedure gestart. Dit vindt plaats in augustus 2019. Start van de
bouwactiviteiten is gepland in januari ZO2O.
Momenteel wordt ook het interieurontwerp opgesteld. Hiervoor wordt een apart bestek
gemaakt.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor renovatie, restauratie en herinrichting
gereed in het 1 kwartaal van 202L
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Informatie
Zoals aan u toegezegd tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 19 maart 2019 informeren

*U ,* raad in Oã twéeOe helft van dit jaar over het interieurontwerp en over de voortgang

uan du opbouw van de organisatie, het beeldmerk en de programmering.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neemt u dan contact op met Paul

Verhappen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0495 575 284 of via
o.verhappen@weert. n I
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