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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
In 2018 is de in 2015 gekozen exploitatievorm voor het Energiehuis geëvalueerd. Bij de 
behandeling daarvan is een motie aangenomen waarvan in 2019 met een wethoudersbrief en met 
de vaststelling van de nieuwe cultuurnota in 2020 al de eerste drie punten afgehandeld zijn. Als 
vierde punt vroeg de raad om een evaluatie in het najaar van 2020 waarbij opnieuw gekeken zou 
worden naar: de gekozen bestuursvorm, de samenwerking tussen de betrokken partners wat 
betreft o.a. programmering en optimaal gebruik van het Energiehuis, het financieel perspectief van 
het Energiehuis en de commerciële verhuringen en het daarbij behorend rendement.

Vanaf maart 2020 speelde het corona virus op en zag de wereld er opeens heel anders uit; Het 
Energiehuis moest, net als alle andere openbare, culturele, gebouwen dicht en buiten een korte 
periode rond de zomer waarin beperkt activiteiten mogelijk waren, met veel veiligheidsmaatregelen 
en weinig publiek, zitten we nu, maart 2021, nog steeds in een lock down. Culturele organisaties, 
ook de bewoners van het Energiehuis, waren in 2020 vooral bezig met overleven en het vinden van 
creatieve manieren om toch hun publiek met de broodnodige cultuur te bereiken. De ambtelijke 
organisatie was druk met steunmaatregelen en -activiteiten mogelijk maken en het toetsen van, en 
adviseren over protocollen die bij activiteiten voorwaarde waren.

Toch hebben we besloten om met de partners in het Energiehuis de gevraagde evaluatie uit te 
voeren. Daarvoor hebben we de Energiehuis-partners, hoofdhuurder Kunstmin en de 
onderhuurders Bibelot, Stichting Cultuureducatie en Khotinsky, de vragen uit de motie voorgelegd, 
waar zij gezamenlijk op gereageerd hebben. Deze reactie met onze evaluatie daarvan treft u in 
deze raadsinformatiebrief aan. Bovendien zijn toegevoegd de resultaten ten aanzien van de 
gezamenlijke programmering en de fact sheets met gegevens over de behaalde resultaten in 2019 
van de afzonderlijke organisaties Kunstmin, de SCe en Bibelot. 

Wat is de te delen informatie?
Evaluatievragen
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1. Bestuursvorm
Hoe kijkt u nu aan tegen de in 2015 gekozen bestuursvorm? (Kunstmin hoofdhuurder, andere 
organisaties onderhuurders) Functioneren deze bestuursvorm en de in 2018 naar aanleiding van de 
evaluatie gemaakte afspraken tussen hoofd- en onderhuurders naar tevredenheid?

Reactie EH-partners: Wij zijn van mening dat de gekozen vorm (Kunstmin hoofdhuurder etc.) 
voldoende goed werkt om te continueren. Kunstmin heeft als hoofdhuurder de 
verantwoordelijkheid voor het beheren van de algemene ruimtes en het contact met gemeentelijke 
diensten over het gebouw. Daarmee heeft Kunstmin de taak om facilitaire problemen van de 
onderhuurders door te geven. Daar waar de onderhuurders onvoldoende snelle actie ervaren, of 
hun belangen onvoldoende vertegenwoordigd vinden, spreken zij daar de hoofdhuurder op aan. 
Doordat gebreken aan het gebouw en installaties in het verleden grote problemen in het 
functioneren van organisaties veroorzaakten, ontstonden hierdoor onderlinge spanningen tussen 
onderhuurders en hoofdhuurder. Inmiddels zijn deze problemen, bijvoorbeeld aangaande de 
klimaatinstallaties, goeddeels opgelost. De onderlinge relatie is daardoor ook sterk verbeterd. 

Inmiddels zijn de overleggen tussen de facilitaire afdelingen en de directies op een goed niveau. De 
teams weten elkaar, ook zonder sturing daarop, goed te vinden. Uiteraard kijken wij altijd waar 
ruimte is voor verdere verbetering.

2. Samenwerking in Programmering
Bij de beschikkingen 2019 aan Kunstmin, SCe en Bibelot zijn afspraken opgenomen over 
gezamenlijke programmering in het Energiehuis. Graag ontvangen we een overzicht van de 
gerealiseerde activiteiten met kwantitatief bereik daarvan over 2019 en, als die er zijn, ook over de 
eerste 2,5 maand van 2020, met daarbij een kwalitatieve reflectie daarop.

Reactie EH-partners: De in bijlage 1 gepresenteerde cijfers en inhoudelijke beschrijving geven 
een beeld van de gezamenlijk georganiseerde activiteiten. Het is essentieel om op te merken dat er 
geen Energiehuis-organisatie bestaat of een centrale unit die namens het Energiehuis 
programmeert. In onze notitie "Het Energiehuis: een goed verhaal" (augustus 2019, zie bijlage 2) 
spreken wij van een 'verzameling van sterke merken'. In het Energiehuis 'wonen' vier vaste 
merken, ieder met hun eigen activiteiten, programmering, profiel en publiek. Onze overtuiging is 
dat wij als vier individuele, sterke organisaties meer bereiken dan één collectieve organisatie zou 
kunnen.

Wij zoeken elkaar op en pakken de kansen waarvan wij zien dat we die juist wel zouden kunnen 
versterken als we als collectief optreden. Deze gezamenlijke programmering wordt dan 
gefinancierd uit onze reguliere budgetten; er is geen collectief programmeringsbudget beschikbaar. 
Overigens werven wij waar mogelijk ook fondsen voor collectieve programmering, zoals we dit ook 
voor onze reguliere bedrijfsvoering gewend zijn.

Nog in aanvulling op bijlage 1: 

 Het Popgala wordt tweejaarlijks georganiseerd omdat we de kwaliteit hoog willen houden. 
Hiervoor is voldoende aanwas van nieuw talent nodig.

 Khotinsky ondersteunt iedere vorm van programma-impuls, maar heeft als restaurant zelf 
geen programmerende functie.

 Muzikantendag 'Popworks' vindt jaarlijks plaats in de Popcentrale, in samenwerking met 
Bibelot. 

 Themadagen kunnen leiden tot gezamenlijk programma en/of gezamenlijke marketing, 
zoals tijdens Midzomernacht, Dierendag en een volle maan is en wordt gedaan.

 Masterclasses worden gegeven door artiesten en performers die later op dezelfde dag een 
optreden verzorgen en worden gepresenteerd als 'Energiehuis Masterclasses'. Gerealiseerd 
zijn onder meer Masterclasses van King Of The World en Josh Smith. 

 Op gebied van Talentontwikkeling worden twee initiatieven ontwikkeld, door de Popcentrale 
de 'U beat Academy', met Lucien Foort en de genoemde 'D-Sound HUB' met Carlo de Wijs.
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3. Optimaal gebruik Energiehuis
Vindt u dat het Energiehuis optimaal gebruikt wordt (los van corona)? Ziet u nog mogelijkheden 
om het gebruik te optimaliseren?

Reactie EH-partners: Er vinden veel activiteiten in het Energiehuis plaats en binnen de 
mogelijkheden van de beschikbare middelen organiseren we veel. Alle ruimten worden intensief 
gebruikt, maar kennen nu eenmaal rustige en piektijden. Het is goed om te realiseren dat de 
educatie-activiteiten voornamelijk plaatsvinden in de tweede helft van de middag en op avonden 
van doordeweekse dagen en zaterdagen, terwijl horecabezoek en podiumprogrammering 
voornamelijk geconcentreerd zijn rondom de vraag in het weekend. Dit is in andere 
horecagelegenheden en cultuurcentra niet anders. Intensiveren van het gebruik van het 
Energiehuis is vooral nog mogelijk door op incourantere tijden activiteiten te ontplooien. Hiervoor 
ontbreken de middelen, maar er is ook geen vraag naar.

Kunstmin voorziet in de receptie en in het beheren van de algemene ruimtes en van de ICT. 
Investeren in ICT doen we gezamenlijk. Waar zich kansen voordoen, voeren we ook 
onderhoudswerk gezamenlijk uit. Er zijn goede, heldere afspraken over het gebruik van elkaars 
ruimten. Dit gebeurt regelmatig: voor programma-activiteiten, sociaal-culturele verhuur en intern 
gebruik.

4. Financieel perspectief
Is, met de in 2018 n.a.v. de evaluatie gemaakte financiële voorzieningen en afspraken, voor de 
langere termijn een gezonde exploitatie van het Energiehuis wat u betreft gewaarborgd?

Reactie EH-partners: Er is geen sprake van een 'Energiehuis-exploitatie' met een eigen balans en 
verlies- & winstrekening. De exploitatie van het Energiehuis - in de zin van het kunnen voldoen van 
de huur door de huurder en onderhuurders - hangt in principe af van de gezondheid van de 
organisaties die actief zijn in het Energiehuis. M.b.t. het Energiehuis zelf (het gebouw) zijn er geen 
grote financiële issues te verwachten.

5. (Commerciële) Verhuur
Hoe is de ontwikkeling in de (commerciële) verhuur in het Energiehuis en welke bijdrage levert dit 
aan de exploitatie van uw organisatie/het Energiehuis?

Reactie EH-partners: De (commerciële) verhuur levert een bijdrage aan de verlies- & 
winstrekening van de huurder en onderhuurders. De bedrijfsvoering van de verschillende 
organisaties is echter dermate verschillend dat dit niet in een gezamenlijk antwoord te vangen is. 
Het antwoord op deze vraag moet feitelijk dus per organisatie bekeken worden en is terug te 
vinden in de respectievelijke jaarrekeningen. Verder is hierover te melden:

 De instellingen verhuren elk hun eigen ruimten en rapporteren hierover in hun eigen 
jaarverslagen. Waar zich collectieve kansen voordoen, zoeken we elkaar op. 

 Alle instellingen in het Energiehuis zoeken de verbinding met de stad, dus met 
kunstorganisaties en zzp'ers. Waar mogelijk werken we drempelverlagend, hetgeen tot 
uiting kan komen in de tariefstelling voor gebruik van onze ruimten, maar ook in het 
beschikbaar stellen van expertise en personeel.

 Stichting Cultuureducatie verhuurt ook les- en oefenruimtes: in 2019 gebeurde dit 670 
resp.1.850 keer. 

 Bibelot heeft een reorganisatie achter de rug waarbij de functie ‘hoofd sales’ is toegevoegd. 
In 2020 wordt verder gewerkt aan de acquisitiestrategie zodat de verhuurmarkt na de 
coronacrisis professioneel en effectief betreden kan worden. 

 Kunstmin investeerde in een verbouwing van ruimtes tot Stoom 1 en Stoom 2. Deze zijn 
absoluut een toegevoegde waarde voor de verhuur. Deze zalen bieden extra mogelijkheden 
om kleinere bijeenkomsten te huisvesten en zijn zodoende ook interessant voor de lokale 
markt. Daarnaast verbetert hierdoor het totale aanbod in het Energiehuis, omdat dit 
prachtige subzalen zijn bij bijvoorbeeld een congres. Daarnaast wordt het kassagebied 
uitnodigender door deze twee ruimtes. 

 Sinds eind december 2019 is er een nieuwe tribune in gebruik in Machine 3. De capaciteit is 
verhoogd en er kan veel sneller worden op- en afgebouwd, waardoor kosten dalen. De 
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effecten van deze nieuwe tribune ondervond Kunstmin direct doordat grote events 
bevestigd konden worden. 

Conclusie
Op basis van de gezamenlijke reactie van de EH-partners én de contacten die we met de 
organisaties afzonderlijk in de jaren 2018 tot en met 2020 hebben gehad, constateren we dat de 
gekozen bestuursvorm voldoet. De synergie is gegroeid en dit blijkt ook uit de rapportage over 
de gezamenlijke programmering in bijlage 1 en de toelichting daarop. Partijen weten elkaar én 
partners in de stad beter te vinden en naast de voorgenomen gezamenlijke activiteiten leidt dit ook 
tot nieuwe, spontane, samenwerkingsprojecten tussen EH-partners onderling en met anderen in de 
stad. Corona is enerzijds spelbreker, maar leidt ook tot nieuwe gezamenlijke initiatieven zoals bij 
'Festival in de Museumtuin' in 2020, de corona-activiteiten voor de Dordtse jeugd en straks bij de 
'Dordtse Feesten'. 

Door de afspraken in 2018 over verhuur van de eigen ruimten door de onderhuurders, de verbouw 
van een aantal ruimten langs de gang, de nieuwe tribune in Machine 3 en verdere differentiatie in 
huurprijzen, zijn de ruimten beter te verhuren en wordt het gebouw met al zijn mogelijkheden 
optimaler gebruikt. 

Wat betreft het financiële perspectief, dat is in principe gezond. De laatste hindernissen 
aangaande tribune en theatertechniek zijn geslecht (lees budgettair geregeld). Op gebied van de 
klimaattechniek is eveneens sprake van verbetering. Er zijn dan ook geen belemmeringen ten 
aanzien de exploitatie van het Energiehuis. Uit de jaarrekeningcijfers over 2019 van de gebruikers 
van het energiehuis blijkt dat sprake is van gezonde exploitatieresultaten. De coronacrisis gooit nu 
natuurlijk roet in het eten. Dit zet de exploitatie van de gebruikers van het energiehuis onder druk 
en vormt een risico ten aanzien van de te ontvangen huurinkomsten.

De betrokken instellingen zijn in 2020 door rijks-, provinciale en gemeentelijke maatregelen 
gesteund in hun exploitatie. Daardoor verwachten de drie cultuurorganisaties in het Energiehuis 
een positief resultaat over 2020, dat zij in overleg met ons in kunnen zetten voor verwachtte 
tekorten over 2021. Het is nog onduidelijk wanneer uiteindelijk de vaccinaties gezet zijn en de 
laatste corona golf werkelijk achter de rug is, en wat dit dan bij de start van seizoen 2021/22 en 
ook op de langere termijn zal betekenen voor de deelname  aan culturele activiteiten en dus de 
publieksinkomsten van die instellingen.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
We beschouwen met deze raadsinformatiebrief de motie over het Energiehuis als afgehandeld en 
blijven in gesprek met de partners in het Energiehuis, zowel in reguliere zin, als in verband met de 
gevolgen van corona.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan deze raadsinformatiebrief.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Dossier nr 2222397 Evaluatie Energiehuis 2018 en 2486418 Wethoudersbrief resultaten 2018 en 
samenwerkingsafspraken Energiehuis in het oude RIS en daaraan gerelateerd 181031/M3: M3 
Motie Exploitatie Energiehuis en Toezegging 181016/T2.

Het college van Burgemeester en Wethouders

secretaris burgemeester
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Elders beschikbare bijlagen
https://www.sce.nu/wp-content/uploads/SCe_Jaarverslag_2019_Dordrecht_DEF-1.pdf


