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Actualisering dekkingsbesluit Amare en verwacht resultaat bedrijfsexploitatie Amare 

 

Inleiding  

In 2021 opent Amare, de gezamenlijke huisvesting van het Koninklijk Conservatorium (KC), het Nederlands Dans 

Theater (NDT), het Residentie Orkest (RO) en het Dans- en Muziekcentrum (DMC). Vier instellingen die 

gezamenlijk toewerken naar het positioneren van Amare als de huiskamer van de stad. Amare is een plek van, voor 

en door de stad. Een podium midden in het centrum met veel dynamiek, waar grote concerten en voorstellingen als 

ook kleine presentaties van jong talent plaatsvinden. De programmering biedt topkwaliteit, is breed en zoekt de 

samenwerkingen met instellingen binnen én buiten het Haagse culturele veld om nieuwe doelgroepen te bereiken. 

De basis is de kracht en kwaliteit van de vier vaste bewoners van het gebouw: de voorstellingen, optredens, 

concerten en activiteiten van de instellingen. Samen bereiken zij bijna 300.000 bezoekers, 1.000 studenten en 

67.500 educatieve deelnemers per jaar. De instellingen vormen samen een unieke Haagse mix van artistieke 

kwaliteit en maatschappelijk engagement: alle vier de bewoners staan voor (top)kwaliteit en verbinden zich 

anderzijds, elk vanuit hun eigen identiteit, met volle overtuiging met de volle breedte van de Haagse samenleving. 

Daarbij draagt Amare bij aan de internationale uitstraling van de stad en de economische betekenis van cultuur 

zoals het vestigingsklimaat en werkgelegenheid.  

 

Amare kent een lange geschiedenis waarin op verschillende momenten onomkeerbare en bindende afspraken tussen 

de gemeente, de projectontwikkelaar en de instellingen zijn gemaakt die de basis vormen voor het handelen van de 

gemeente. Ingegeven door deze ambities en de contractuele verplichtingen die de gemeente is aangegaan, staat het 

college voor de opdracht om een financieel solide toekomstbeeld voor DMC als exploitant van Amare te schetsen, 

zodat DMC de opdracht die de gemeente aan DMC heeft gegeven kan uitvoeren. Hiertoe is een gezonde en 

duurzame bedrijfsexploitatie van Amare een essentiële randvoorwaarde.  

 

Een gezonde en duurzame bedrijfsexploitatie van Amare dient een belangrijk doel: het verantwoord, goed en 

efficiënt gebruiken van Amare in de komende decennia. In 2017 heeft het college de raad geïnformeerd welke 

mogelijke dekkingsruimte binnen het project aanwezig is ter afdekking van het toen gesignaleerde 

bedrijfsexploitatietekort van DMC van € 2,2 mln. per jaar (RIS298243, RIS298949, RIS298430). Eind oktober 2019 

heeft DMC een Definitief Bedrijfsplan Amare 2022 aangeboden aan de gemeente. Dit definitieve bedrijfsplan is op 

de belangrijkste punten vergeleken met het Voorlopig Bedrijfsplan uit 2017. De gemeente voorziet met dit 

raadsvoorstel in een structurele dekking van het verwachte tekort in de bedrijfsexploitatie. Het project kent de 

volgende drie typen exploitaties waarbij voor een substantieel deel het college de beoogde dekking reeds met de 

gemeenteraad heeft gedeeld, maar welke nog niet eerder in besluitvorming is omgezet. 

 

1. Bouwexploitatie 

Het projectbudget voor de bouw van Amare betreft € 210,9 mln. De beschikbare incidentele en structurele 

dekkingsbronnen tellen nu op tot € 226,5 mln. Eind 2017 is aan de raad aangegeven om dekkingsruimte in te zetten 

als incidentele dekking voor het tekort op de bedrijfsexploitatie. Met dit raadsvoorstel wordt dit voornemen 

geformaliseerd.  
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2. Vastgoedexploitatie gemeente 

De gemeentelijke vastgoedexploitatie is neutraal over de looptijd van 40 jaar. Hiervoor is het nodig om vanuit de 

beschikbare middelen voor instandhouding gemeentelijke panden (een post in het MIP) jaarlijks € 0,85 mln. 

structureel toe te voegen aan de cultuurbegroting. € 0,6 mln. hiervan is reeds eind 2017 als voornemen besproken 

met de gemeenteraad en wordt nu middels dit raadsvoorstel geformaliseerd. 

 

3. Bedrijfsexploitatie DMC 

Het voorziene exploitatietekort uit het Voorlopige Bedrijfsplan 2017 toonde een structureel tekort van € 2,2 mln. 

Het voornemen was om het toen bekende tekort te dekken uit de hierboven genoemde punten 1 en 2. Het huidige 

bedrijfsplan toont een netto tekort van € 2,7 mln. per jaar. Dit is het bedrag ná aftrek van de huurkorting van € 0,6 

mln., welke wordt gedekt middels bovengenoemde punt 2. Dit raadsvoorstel leidt tot de structurele dekking van het 

tekort van de bedrijfsexploitatie. 

 

1. Bouwexploitatie Amare 

In 2012 (rv 89, RIS251767), 2013 (rv 91, RIS260021) en 2014 (rv 94, RIS276520) heeft de raad de financiële kaders 

van Amare (voorheen Spuiforum en Onderwijs- en Cultuurcomplex) binnen de gebiedsontwikkeling Spuikwartier 

vastgesteld. In juli 2018 is met rv Onderwijs- en cultuurcomplex (RIS300068 en RIS300066) het projectbudget 

bijgesteld tot een totaal van € 210,9 mln.  

 

De beschikbare gemeentelijke dekking voor de bouwexploitatie is meer omvangrijk dan het toegestane 

projectbudget. Voor deze ruimte is een bestemming voorzien in 2017. Met de bespreking van het Voorlopige 

Bedrijfsplan van DMC in 2017, heeft het college de raad geïnformeerd over de voordelen die zijn ontstaan door 

lagere rente en het voornemen om deze dekkingsruimte van maximaal € 30 mln. in te zetten voor ondersteuning 

van het Voorlopige Bedrijfsplan door DMC voor het toen voorziene exploitatietekort1. Samen met de inzet van 

structurele dekking zou daarmee het toen voorziene exploitatietekort voor een periode van 20 jaar kunnen worden 

opgevangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A Sponsoring 

Te verkrijgen sponsorinkomsten voor een bedrag van € 15 mln. vormen onderdeel van het dekkingskader van 

Amare. Dit volgt uit de besluitvorming over het project in 2012 en 2013 (RIS251767 en RIS260021). Hierin is 

opgenomen dat de opgave van € 10 mln. als taakstelling voor het Koninklijk Conservatorium geldt. Indien het 

sponsorbedrag voor het theaterdeel (€ 5 mln.) niet wordt behaald, is dit het risico van de gemeente. Ook is benoemd 

dat indien het KC onvoldoende sponsorinkomsten realiseert, de gemeente een budgetneutrale overbrugging 

verstrekt. 

  
  

 

 
1
 Zie de derde Kwartaalrapportage 2017 (RIS 298243) en de technische vragen daarover (RIS 298430, beantwoording vraag 74, en RIS 298547). Een 

nadere toelichting is destijds ook gegeven in paragraaf 2.6 van de vierde kwartaalrapportage 2017 (298949). 

Indien alle dekkingsmiddelen worden behaald, ontstaat een bedrag van specifiek € 30,6 mln. aan 
dekkingsruimte. Onderdeel van de incidentele dekkingsmiddelen is de sponsoring ten behoeve van de 
stichtingskosten. Voorgesteld wordt om (besluitpunt 1A) de te behalen wervingsopdracht die voor risico van 
de gemeente is te laten vervallen waardoor meer ruimte ontstaat voor de sponsorwerving van DMC. Hierdoor 
vervalt € 5 mln. aan incidentele dekking. Zo lang er geen sponsoropbrengsten worden gerealiseerd door het 
Koninklijk Conservatorium, moet de gemeente van de beschikbare incidentele dekkingsmiddelen een bedrag 
van € 10 mln. voorzien.  
Hierdoor resteert een bedrag van € 15,6 mln. aan incidentele dekkingsmiddelen waarvan wordt voorgesteld 
die middelen te betrekken bij de oplossing van het structurele tekort op de bedrijfsexploitatie door DMC 
(besluitpunt 1B).  
Hiernaast is een technisch voorstel benodigd (besluitpunt 1C). Voor een actuele administratieve verwerking 
van het project moet binnen het beschikbare projectbudget van Amare een overheveling plaatsvinden van de 
Reserve Grote Projecten naar de reserve activafinanciering. 
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Over deze overbrugging is in december 2013 met het Koninklijke Conservatorium overeengekomen,  

dat indien het beoogde sponsorbedrag niet wordt opgehaald, een inspanningsverplichting ontstaat voor het KC om 

zo spoedig mogelijk alsnog € 10 mln. op te halen. Deze inspanningsverplichting voor het KC geldt voor onbepaalde 

tijd, dat wil zeggen net zo lang totdat het KC de € 10 mln. heeft afgelost bij de gemeente. Indien ook deze 

inspanningsverplichting niet (of onvoldoende) tot sponsorinkomsten leidt, blijft het KC weliswaar tot aflossing 

verplicht, maar is deze aflossing niet opeisbaar en ontvangt de gemeente uitsluitend jaarlijks 1% rente en aflossing 

over het nog openstaande bedrag. Op grond van de met het KC in 2013 afgesloten overeenkomst heeft de gemeente 

een (toekomstige) vordering op het KC van in totaal € 10 mln. De gemeente heeft dit bedrag als incidenteel 

dekkingsmiddel nodig voor de realisatie van de bouw Amare. 

 

Zo lang er geen sponsoropbrengsten worden gerealiseerd door het KC2, moet de gemeente van de voor haar 

beschikbare incidentele dekkingsmiddelen een bedrag voorzien van € 10 mln. Op deze manier heeft de gemeente de 

financiering van het gebouw niet meer afhankelijk gemaakt van het moment waarop het KC de sponsorinkomsten 

gaat realiseren en de € 10 mln. aan de gemeente gaat betalen. Naarmate door het KC sponsorinkomsten worden 

verkregen en worden betaald aan de gemeente, neemt het voorziene bedrag in gelijke mate af.  

 

Uit een in 2019 afgeronde marktconsultatie3 bleek dat de gemeente (bij nader inzien) niet als opdrachtgever voor 

sponsoring kan fungeren omdat dit geen realistisch perspectief biedt op het daadwerkelijk behalen van 

sponsorinkomsten. Daarom wordt nu voorgesteld de door de gemeente te verwerven sponsorinkomsten van € 5 

mln. als incidentele dekkingsbron voor de realisatie van het gebouw te laten vervallen. DMC zal met betrekking tot 

voornoemd bedrag de regie over sponsoring van Amare overnemen van de gemeente. Eventueel succesvolle 

sponsorwerving door DMC leidt tot een directe verbetering van de bedrijfsexploitatie van Amare en daarmee tot een 

lagere behoefte aan subsidie vanuit de gemeente.  

 

1B Inzet Incidentele dekking voor bedrijfsexploitatie van Amare 

In 2017 heeft het college de raad geïnformeerd over het voornemen om ruimte op dekkingsmiddelen in te zetten 

voor ondersteuning van het Voorlopige Bedrijfsplan door DMC. Na verrekening met hetgeen hiervoor is aangegeven 

voor sponsoring resteert een bedrag van € 15,6 mln. aan incidentele dekkingsmiddelen dat beschikbaar is ten 

behoeve van de bedrijfsexploitatie van Amare.  

 

Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 15,6 mln. beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Grote Projecten aan 

programma 5 (Cultuur) ter ondersteuning van het door DMC voorziene tekort in de bedrijfsexploitatie van Amare. 

Daarmee zou voor ca. 5 jaar het tekort van € 2,7 mln. (prijspeil 2019) kunnen worden opgevangen. 

 

1C Technische bijstelling voor actuele administratie  

In 2014 zijn op begrotingsbasis aannames gedaan over de toerekening van de kosten van het project en is bepaald 

welk deel van de stichtingskosten geactiveerd wordt op de gemeentelijke balans en welk deel direct wordt 

afgerekend en dus ten laste komt van de gemeentelijke exploitatie (incidentele middelen).  

 

De huidige inzichten laten zien dat meer middelen geactiveerd moeten worden en dat er minder via de 

gemeentelijke exploitatie wordt afgerekend dan volgens de huidige kaders. Voor een actuele administratieve 

verwerking van het project moet daarom een louter technische verschuiving doorgevoerd worden tussen twee 

dekkingsbronnen binnen het project. Het gaat om de overheveling van € 10,3 mln. vanuit de Reserve Grote 

Projecten naar de reserve activa financiering, beide behorend bij het project Amare. Hiermee sluit de 

onderverdeling van het projectbudget van € 210,9 mln. binnen de gemeentelijke begroting financieel-administratief 

aan op de actuele inzichten met betrekking tot financiële verantwoording4. De definitieve onderverdeling van het 

beschikbare projectbudget in het investerings- en exploitatiedeel zal na oplevering van het gebouw plaatsvinden.  

 

 
2
 Risico’s met betrekking tot sponsoring zijn onder meer aan bod gekomen bij de (geheime) technische vragen bij het raadsvoorstel tot bijstelling van het 

Onderwijs- en Cultuurcomplex in 2018 (RIS 300121) en vormt vast onderdeel van de risicoanalyse bij de halfjaarrapportage. 
3
 Zie Programmabegroting 2019, p47. De gemeente was voornemens een Europese aanbesteding tbv de werving te starten.  

4
 Van de € 210,9 mln. zullen we ca € 192,4 mln. activeren en ca € 18,5 mln. als incidentele last in exploitatie verantwoorden. De te activeren kosten van  

€ 192,4 mln. worden grotendeels gedekt door de beschikbare structurele kapitaallasten en voor een kleiner deel uit middelen via de hiervoor beschikbare 
reserve activafinanciering verloopt, respectievelijk € 162mln. en € 30,4 mln. De incidentele kosten (via exploitatie) van € 18,5 mln. worden gedekt door de 
incidentele middelen in de Reserve Grote Projecten. 



Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

BOW/2020.66 

 

4/7 

 

2. Gemeentelijke vastgoedexploitatie 

De gemeentelijke vastgoedexploitatie (eigenaarsexploitatie) vertaalt zich in kapitaallasten en eigenaarslasten van 

het gebouw Amare. Deze vastgoedexploitatie is gebaseerd op de stichtingskosten. Met de beschikbare 

dekkingsbronnen kunnen de afschrijvings- en rentelasten van het gebouw Amare worden opgevangen.  

 

 

 

 

 

 

De eigenaarslasten bestaan uit de kosten voor het eigenaarsonderhoud, belastingen en verzekeringen. Met de 

behandeling van het Voorlopige Bedrijfsplan werd in 2017 voorgesteld om vanuit een post uit het Meerjaren 

Investeringsplan (MIP) € 0,6 mln. als exploitatiesubsidie aan DMC te verstrekken. In plaats van een subsidie stelt 

het college voor om ditzelfde bedrag uit dezelfde dekkingsmiddelen in te zetten als huurverlaging voor DMC hetgeen 

de kosten van DMC verlaagt en de administratiedruk verlaagt. Voorgesteld wordt om aan dit bestaande bedrag € 

0,25 mln. toe te voegen ter dekking van kosten eigenaarsonderhoud voortvloeiende uit goedgekeurde 

ontwerpaanpassingen en contractmanagement tijdens de onderhoudsperiode.  

 

Deze structurele dekking van in totaal € 0,85 mln. is voorzien in de beschikbare middelen voor instandhouding van 

gemeentelijke panden in het MIP. Met inzet van deze dekking voor kapitaallasten en eigenaarslasten van Amare 

vallen de lasten en baten van de gemeentelijke vastgoedexploitatie over de gehele periode van het gebruik (40 jaar) 

neutraal uit en komen tot uiting op programma 5 (Cultuur).  

 

3. Bedrijfsexploitatie Amare 2022 

 

Het Voorlopige Bedrijfsplan uit 2017 toonde een tekort van € 2,2 mln. per jaar. Zoals in 2017 toegezegd aan de 

gemeenteraad heeft DMC het bedrijfsplan geactualiseerd na oplevering van het Technisch Ontwerp eind 2018. Om 

het Bedrijfsplan Amare 2022 te kunnen maken, zijn de diverse onderliggende rapporten op basis van de actueel 

beschikbare gegevens opnieuw en door dezelfde bureaus als in 2017 herijkt. Nieuw zijn de door 

Gemeentebelastingen Den Haag uitgevoerde, voorlopige WOZ-waardebepaling van het gebouw en het actualiseren 

van de uit 2012 daterende investeringslijst door theateradviesbureau PBTA. Het Bedrijfsplan Amare 2022 is zoals 

besproken met de gemeenteraad integraal getoetst door een externe deskundige. Ten opzichte van het Voorlopig 

Bedrijfsplan OCC 2021 stijgt het in 2022 verwachte tekort in de bedrijfsexploitatie van DMC van € 2,2 mln. naar  

€ 3,3 mln. bruto (prijspeil 2019). Op verzoek van de gemeente heeft DMC de huurverlaging voor het KC-deel 

doorgevoerd waardoor het netto tekort € 2,7 mln. bedraagt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Voor de gemeentelijke vastgoedexploitatie is jaarlijks € 0,25 mln. extra nodig waarvoor dekking beschikbaar is 
uit budgetten voor instandhouding van gemeentelijke panden. In 2017 is reeds met de raad gedeeld dat € 0,6 
mln. zou worden omgebogen ten behoeve van het project (maakt in totaal € 0,85 mln.) Met dit raadsvoorstel 
wordt dit voornemen geformaliseerd (2 A en 2 B).  

Het verwachte exploitatietekort van DMC wordt ingeschat op € 2,7  mln. per jaar, prijspeil 2019 en na 
verwerking van toegezegde subsidies. Voor een gezonde exploitatie is een duurzaam perspectief noodzakelijk en 
tevens is de gemeente gebonden middels diverse contracten en afspraken. Met dit raadsvoorstel wordt dit 
duurzame perspectief op de korte en lange termijn geboden. 
 
Er is sprake van een structurele dekkingsopgave. Het college committeert zich om spoedig invulling te geven aan 
de structurele opgave. Daarom wordt in de ontwerpbegroting 2021-2024 de structurele invulling van de dekking 
voor dit tekort gepresenteerd, rekening houdend met de beschikbare incidentele dekking van € 15,6 mln. (3A). 
 
De in 2012 en 2013 toegezegde subsidie van € 0,9 mln. die in 10 jaar zou aflopen was en is ter dekking van de 
geringe huursom die het Koninklijk Conservatorium kon opbrengen zonder de onderwijskwaliteit in gevaar te 
brengen. De afspraken en contracten uit die periode zijn gebaseerd op een gebouw van 40.681 m2 bruto vloer 
oppervlak (bvo). De huidige meting telt 50.267 m2 bvo zonder dat hier meer inkomsten tegenover staan. 
Voorgesteld wordt om deze subsidie structureel te maken (3B). 
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Dekking verwacht tekort in de bedrijfsexploitatie Amare 

In hoeverre dit verwachte tekort in de bedrijfsexploitatie ook daadwerkelijk zal voordoen, zal in de praktijk blijken. 

Een en ander hangt samen met de aard van de programmering, de bezoekersaantallen en de opbrengsten vanuit de 

commerciële zaalverhuur. Veel zal ook afhangen van hoe Amare onderdeel gaat worden van het culturele leven van 

Den Haag. Het is dan ook zaak om voor een zo goed mogelijk resultaat in de bedrijfsexploitatie de vinger aan de pols 

te houden. Het college stelt daarom voor om in het derde volledige jaar (seizoen 2024/2025) van de 

bedrijfsexploitatie van Amare een onafhankelijk, extern onderzoek uit te laten voeren naar hoe de bedrijfsexploitatie 

in de eerste drie volledige kalenderjaren is verlopen en wat aan de hand van enkele scenario’s de verwachtingen en 

mogelijkheden zijn voor de komende jaren waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de verdiencapaciteit. 

 

Om het verwachte exploitatieresultaat van Amare in perspectief te plaatsen is een vergelijking gemaakt met min of 

meer vergelijkbare instellingen. Daarbij is gekeken naar omzetcijfers en ontvangen subsidie in 2018.  

 

Instelling Omzet  Subsidie Subsidiepercentage 

Concert en congresgebouw de Doelen € 13.110.000 € 4.675.000 35,66% 

Muziekgebouw Eindhoven € 9.738.708 € 4.598.240 47,22% 

Muziekgebouw aan ‘t IJ € 5.702.000 € 2.943.000 51,61% 

TivoliVredenburg € 36.768.000 € 8.510.000 23,15 % 

Muziekcentrum en theater Enschede € 13.260.876 € 6.213.562 46,86% 

Amare (verwachte omzet 2022 bedrijfsplan) € 15.659.000 € 6.056.000 38,67% 

 

Het in de tabel genoemde subsidiebedrag aan DMC van afgerond € 6,1 mln. (prijspeil 2019) bestaat uit de reguliere 

subsidie uit het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur (€ 2,5 mln.), de toegezegde subsidie van  

€ 0,9 mln. (ad I) en de structurele toekenning van een bedrag van € 2,7 mln. per jaar ter afdekking van het 

verwachte netto exploitatietekort (ad II). 

 

Ad I) Lineair aflopende subsidie omzetten in een structurele subsidie 

In rv 89/2012 is vermeld dat het KC een bedrag van € 2,4 mln. (inclusief BTW, prijspeil 2018) aan 

huisvestingslasten kan opbrengen zonder de kwaliteit van het onderwijs in gevaar te brengen. Dit betekende dat het 

KC niet de financiële lasten kon dragen van zijn aandeel in het project. Deelname van het KC aan het project werd 

door het college echter onontbeerlijk geacht voor het beoogde succes: een levendig huis waarin de samenwerking en 

synergie tussen opleiding en beroepspraktijk optimaal is. Vanaf het openingsjaar van Spuiforum was een tekort op 

de gemeentelijke vastgoedexploitatie en de bedrijfsexploitatie door DMC van in totaal € 0,9 mln. (zie hiervoor rv 

89/2012, RIS251767). In het oorspronkelijke raadsvoorstel stelde het college voor om dit middels een structurele 

subsidie van € 0,9 mln. via DMC te dekken. Bij behandeling tijdens de commissie en de gemeenteraad is deze 

subsidie bijgesteld naar een lineair aflopende subsidie in tien jaar tijd.  

 

Het bedrijfsplan Spuiforum 2013 en de in 2013 afgesloten (onder)huurovereenkomsten zijn gebaseerd op een 

geoptimaliseerd schetsontwerp Spuiforum met een bruto vloeroppervlak (bvo) van 40.681 m² (zie rv 89/2012). Bij 

de inschrijving door Cadanz in 2015 bleek het OCC 48.221 m² bvo groot te zijn. Volgens de laatste inmeting telt 

Amare 50.267 m² bvo. Aan de instellingen is in 2014 gevraagd mee te werken aan het OCC-plan met de bestuurlijke 

toezegging dat de eind 2013 (voor Spuiforum) overeengekomen huur- en serviceprijzen niet zouden wijzigen. 

Daarbij zijn er sinds 2013 niet meer zalen of stoelen bijgekomen waardoor de verdiencapaciteit van DMC niet is 

toegenomen.  

 

Een omvangrijk deel van de kosten en inkomsten is niet stuurbaar voor DMC gelet op de contractuele afspraken die 

voortvloeien uit de Samenweringsovereenkomst (SOK), de overeenkomst van de gemeente met het KC en de diverse 

in 2013 afgesloten (onder)huurovereenkomsten. Hierin is onder meer bepaald dat het KC, NDT en RO niet 

verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en niet zullen bijdragen aan eventuele exploitatietekorten. Ook de huur- en 

serviceprijzen tussen DMC en de onderhuurders NDT, RO en KC staan sinds 2013 vast. Het merendeel van deze 

contracten is afgesloten na behandeling in de gemeenteraad in 2013. 
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De argumentatie uit 2012 en 2013 dat DMC dit tekort zou inlopen is gezien de zojuist geschetste gewijzigde 

omstandigheden niet meer reëel en vergroot het risico bij DMC onevenredig, temeer omdat dit in principe een 

financiële afspraak tussen het Koninklijk Conservatorium en de gemeente betreft. Aan de raad wordt voorgesteld 

om de in 2012 toegezegde tijdelijke subsidie van € 0,9 mln. niet te laten aflopen, maar om te zetten in een 

structurele subsidie en deze zoals gebruikelijk te indexeren. Hiervoor bestaat reeds voor een bedrag van € 0,65 mln. 

structureel dekking binnen programma 5 (Cultuur). Voor het restant van € 0,25 mln. is een in tien jaar aflopend 

bedrag incidenteel beschikbaar vanuit de gemeentelijke begroting. De extra dekking die nodig is om dit bedrag 

structureel te maken wordt in deze periode van tien jaar en daarna beschikbaar gesteld binnen de bestaande 

middelen op programma 5 (Cultuur). Afhankelijk van de uitkomsten van de in 2024/2025 te houden evaluatie kan 

deze subsidie van € 0,9 mln. worden heroverwogen. 

 

Ad II) Structurele dekking jaarlijks tekort in de bedrijfsexploitatie van DMC  

Zoals eerder is toegelicht, is incidenteel een bedrag van € 15,6 mln. beschikbaar dat gedurende een periode van circa 

vijf jaren kan worden ingezet als incidentele dekking van het door DMC voorziene exploitatietekort van € 2,7 mln. 

per jaar. Er is echter sprake van een structurele dekkingsopgave. Het college committeert zich om spoedig invulling 

aan te geven aan deze structurele opgave. Daarom wordt in ontwerpbegroting 2021-2024 de structurele invulling 

van de dekking voor dit tekort gepresenteerd. Hierbij wordt het incidentele beschikbare bedrag betrokken. Voor 

zover structurele dekking beschikbaar komt, voordat de incidentele middelen zijn uitgeput, wordt deze ruimte 

betrokken bij de gemeentebrede begrotingsruimte.  

  

Mocht blijken dat de bedrijfsexploitatie van Amare zich in de praktijk gunstiger ontwikkelt dan voorzien en er 

sprake is van een exploitatieoverschot, dan wordt de gebruikelijk subsidiesystematiek gehanteerd die door de 

gemeenteraad is vastgesteld in de Algemene Subsidie Verordening (ASV). Dit betekent dat in principe 

exploitatieoverschotten worden teruggevorderd, tenzij het college anders beslist. 

 

Tenslotte 

Gezien de contractuele verplichtingen die door de gemeente zijn aangegaan, in het bijzonder met het KC, is de 

gemeente contractueel gehouden aan en gebaat bij een gezonde exploitatie van Amare door DMC. Uiteindelijk is een 

gezonde bedrijfsexploitatie van het in 2021 te openen Amare dienend aan de inwoners, de culturele sector, het 

bedrijfsleven en de bezoekers van onze stad. Daarom heeft de gemeente zich hier in 2013 ook duurzaam aan 

gecommitteerd. En zal dat blijven doen. Er wordt samengewerkt met instellingen binnen én buiten het Haagse 

culturele veld om nieuwe doelgroepen te bereiken. We huisvesten internationale topinstellingen en dragen zo bij aan 

een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat en het culturele profiel van Den Haag. Een podium, een hoogwaardig 

opleidingsinstituut en een productiehuis op wereldniveau gezamenlijk gehuisvest in Amare is uniek in de wereld.  

 

De raad van de gemeente Den Haag, 

 

Gezien het voorstel van het college van 17 maart 2020, 

 

Besluit:  

 

I.  de volgende bijstellingen in de dekkingsbronnen met betrekking tot de bouwexploitatie van Amare vast te 

stellen: 

a. de gemeentelijke taakstelling van € 5 mln. sponsorinkomsten te laten vervallen als incidentele 

dekkingsbron voor de realisatie van de bouw van Amare, waardoor meer ruimte ontstaat voor 

sponsorwerving door DMC; 

b. de beschikbare dekkingsruimte van € 15,6 mln. binnen de Reserve Grote Projecten (onderdeel 

Spuikwartier/Amare) te betrekken bij de oplossing van het structurele tekort op de 

bedrijfsexploitatie door DMC; 

c. overhevelen van een bedrag van € 10,3 mln. binnen het beschikbare projectbudget van Amare uit 

de Reserve Grote Projecten naar de Reserve Activafinanciering ten behoeve van een actuele 

administratieve verwerking van het project. 
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II. de volgende bijstellingen in de gemeentelijke vastgoedexploitatie van Amare vast te stellen: 

a.  € 0,6 mln. uit de beschikbare structurele dekking op instandhouding op gemeentelijke panden in 

het MIP toe te voegen aan de begroting van programma 5 (Cultuur) ten behoeve van de 

gemeentelijke vastgoedexploitatie (eigenaarslasten) ter compensatie van de lagere huurinkomsten 

ad € 0,6 mln. voor het KC-deel; 

b. € 0,25 mln. uit de beschikbare structurele dekking op instandhouding op gemeentelijke panden in 

het MIP toe te voegen aan de begroting van programma 5 (Cultuur) voor de toegenomen 

onderhoudskosten voortvloeiende uit goedgekeurde ontwerpaanpassingen en het 

contractmanagement op onderhoud.  

 

III. de volgende keuzes ten behoeve van de afdekking van het verwachte tekort van de bedrijfsexploitatie van 

Amare door DMC vast te stellen: 

a. te voorzien in een eenmalige structurele dekking tot een bedrag van maximaal € 2,7 mln. …

 (prijspeil 2019) per jaar voor de bedrijfsexploitatie DMC en deze dekking in de begroting  

               2021-2024 toe te voegen aan programma 5 (Cultuur), rekening houdend .met de beschikbare .

 incidentele dekkingsmiddelen zoals genoemd bij punt 1B.; 

b. de in tien jaar lineair aflopende subsidie van € 0,9 mln. (prijspeil 2019) aan DMC om te zetten .

 naar een structurele subsidie aan DMC ten laste van de bestaande middelen van Programma 5 .

 (Cultuur);  

  

IV. a.  een evaluatie in te stellen na drie exploitatiejaren en hierbij nadrukkelijk in te gaan op de 

………….mogelijkheden tot eventuele verbetering van de bedrijfsexploitatie van Amare;  

 

V.    Besluitpunten I , II en III in de begrotingsactualisatie 2020 en begroting 2021-2024 financieel te    

   verwerken. 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van XXXXX 2020, 

 

 

De griffier,     De voorzitter 


