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1. UCK en deelname aan de Bibliotheek++
1.1 Inhoud en opbouw van het document
Dit is de businesscase van het UCK in het kader van de potentiële deelname aan de nieuw te bouwen
Bibliotheek++ op het Smakkelaarsveld. Bij de opstelling van deze businesscase is het beleidskader
van het UCK als uitgangspunt genomen. In hoofdstuk 1 geven we een toelichting op het werk van het
UCK, de keuze voor deelname aan dit nieuwbouwtraject en de meerwaarde voor de drie partijen.
In hoofdstuk 2 gaan we in op de functies zoals we die in de nieuwe centrumlocatie onderscheiden en
lichten we toe hoe we de vertaling daarvan zien op inhoud en huisvesting. De functies die we
onderscheiden zijn:
a. kunstonderwijs
b. exposities
c. concerten, dans-, vertel- en theatervoorstellingen
d. multimedia presentaties
e. werkplaats en productie
f. ontmoeting
g. informatie
h. bedrijfsvoering
Vervolgens geven we in hoofdstuk 3 de financiële onderbouwing voor deelname. In de bijlagen is
samenvattend de koers van het UCK en de uitwerking op het vlak van de huisvesting opgenomen.
Tevens zijn de intentie verklaringen van de Universiteit en het ROC Midden Nederland toegevoegd.
1.2 Utrecht Centrum voor de Kunsten (UCK), de stedelijke instelling voor kunsteducatie
Het Utrecht Centrum voor de Kunsten (UCK) is de stedelijke kunsteducatie instelling voor de stad
Utrecht. De missie van het UCK is:
Het UCK is een culturele onderneming die met plezier, passie en kwaliteit de Utrechtse burger
VWLPXOHHUWRP]LFKWHRQWSORRLHQPHWHQGRRUNXQVW¶
We geven ons beleid vorm in vier programmalijnen te weten
1
Kunsteducatie in het onderwijs
35.000 deelnemers
2
Kunsteducatie rondom het onderwijs
5.000 deelnemers
3
Sociaal-artistieke kunsteducatie in de wijk
5.000 deelnemers
4
Amateurkunsteducatie in de stad.
8.300 deelnemers.
De programmalijnen vullen elkaar aan. Het UCK zoekt voortdurend de samenhang tussen de lijnen.
De weg van kennismaken en verleiden naar verdiepen loopt zowel binnen de programmalijnen als
daartussen.
De huisvestingsvisie van het UCK sluit aan bij de progUDPPD¶VHQDFWLYLWHLWHQGLHELQQHQGHYLHU
programmalijnen ontwikkeld worden. Voor de verschillende doelgroepen die het UCK bedient, is de
uitwerking ten aanzien van de huisvesting verschillend. De uitwerking per programmalijn is
opgenomen in de bijlage UCK-koers en activiteiten en te leveren diensten per programmalijn.
Voor de uitvoering van het beleid werken we vanuit scholen, brede scholen in multifunctionele
accommodaties, wijklocaties en in het centrum van Utrecht. Sinds de fusie, nu ruim tien jaar geleden
bij het ontstaan van het UCK, werken we in het centrum vanuit vier verschillende locaties. Aanvullend
huren we nog locaties op verschillende plaatsen nabij het centrum. De verschillende kunstdisciplines
zijn derhalve in het centrum niet gebundeld. De centrumgebouwen van het UCK zijn verscholen achter
façades en te klein geworden door de groei van activiteiten. Tevens zijn er veel te weinig grote ruimtes
en hebben de gebouwen niet de gewenste open uitstraling die uitnodigt tot een culturele educatieve
ontmoeting.
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1.3 Deelname van UCK aan bibliotheek++
In de afgelopen tien jaar zijn er verschillende plannen gesmeed om het UCK in het centrum van
Utrecht adequater te huisvesten. Onderzoeken uit 2004 en 2008, over aanpassingen en nieuwe
scenario¶s voor samenwerking op het Domplein, komen daarbij het meest pregnant naar voren. Ook
werd er in gedachtevorming ingestoken op mogelijke deelname, toen nog voor een beperkt aantal
meters, aan de plannen van een nieuwe Bibliotheek op het Smakkelaarsveld.
In april van 2008 heeft het UCK aan het college van B&W haar nieuwe huisvestingsvisie kenbaar
gemaakt en in september 2008 zijn de beleidskaders en de ambities voor de komende jaren van het
UCK voor het college van B&W geschetst. In het strategische beleidsplan Dynamisch en Kleurrijk
2009 -2012, is de keuze gemaakt om in het centrum van Utrecht een unielocatie voor het UCK te
realiseren en wel door mee te gaan in de nieuwbouw van de Bibliotheek++. Op deze wijze geven we
een stevige impuls aan de kansen die het UCK voor de Stad Utrecht wil oppakken en uitvoeren op het
vlak van de kunsteducatie. Deelname aan de Bibliotheek++ levert een sterk verbeterde positionering
op van alle kunsteducatieve activiteiten die het UCK uitvoert in de stad Utrecht waarbij brede
talentontwikkeling en de route voor actieve kunsteducatie voor een grote groep burgers centraal
staan. Ook ontstaan er door deelname aan dit plan kansen voor uiterst interessante nieuwe
kruisbestuivingen door de gerichte inhoudelijke samenwerking met de partners Bibliotheek en Artplex
en kunnen er door een gedeelde visie bedrijfsmatige en inhoudelijke zaken in gezamenlijkheid worden
gerealiseerd.
In de loop van 2010 maakt het college van B&W de keuze of het UCK in de Bibliotheek++
wordt gesitueerd. Derhalve presenteert het UCK nu, in een nieuwe setting ten opzichte van een
voorbereid besluit in 2009, bijgaande businesscase. Op basis hiervan kan er gewerkt worden aan een
goede invulling voor het UCK in de beoogde nieuwbouw aan het Smakkelaarsveld. Tevens kan het
proces van integratie van de drie reeds ontwikkelde SURJUDPPD¶VYDQHLVHQ 3Y(¶V op basis van de
hier voor het UCK beschreven uitgangspunten worden vervolgd waarbij positionering,
toegankelijkheid, herkenbaarheid, openheid, diversiteit en culturele ontmoeting belangrijke
kernwoorden zijn.
Bij de afweging welk scenario voor de nieuwe centrale hoofdvestiging het meest duurzaam en
toekomstgericht is, is gekeken naar de volgende criteria:
!
!
!
!
!

aantrekkingskracht voor de doelgroepen
uitstraling/ stadspromotie
bereikbaarheid
samenwerking met andere partners
samenwerkingsmogelijkheden binnen het UCK.

Bij de realisatie van de hoofdvestiging van het UCK op het Smakkelaarsveld zien we de volgende
voordelen:
!
!
!

!
!
!
!
!

realisatie van een stevig, inhoudelijk aantrekkelijk Kunstencentrum waar talentontwikkeling
van kinderen, jongeren en volwassenen centraal staat en waar je als burger bij wilt horen en
wilt deelnemen aan activiteiten;
realisatie van een Kunstencentrum en een culturele ontmoetingsplaats waar je als stad trots
op kunt zijn;
bibliotheek, Artplex en UCK op één locatie biedt veel inhoudelijke mogelijkheden van cross
over tussen disciplines en daarmee hoogwaardig geïntegreerd kunstzinnige en culturele
informatieve activiteiten; door samenwerking met de drie partners wordt een uniek concept
ontwikkeld van een bijzondere culturele ontmoetingsplaats;
bibliotheek, Artplex en UCK op één locatie biedt naast veel inhoudelijke ook organisatorische
synergiemogelijkheden ten aanzien van de verschillende doelgroepen, denk alleen al aan de
8 verschillende kunstdisciplines die dan in één pand een plaats krijgen;
realisatie van de µFXOWXXUDV¶6PDNNHODDUVYHOG0X]LHNSDOHLVWUHNWYHHOQLHXZH
cultuurdeelnemers
bibliotheek, Artplex en UCK op één locatie goed voor stadspromotie, zichtlocatie, innovatieve
uitstraling
goed bereikbaar; ook tbv. doelgroepen uit de westelijke wijken van het centrum en uit de
provincie
versteviging imago van het UCK
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!
!
!

het pand aan het Domplein kan zeer interessant zijn voor andere bestemmingen
door het bij elkaar brengen van de huidige UCK centrumlocaties in één nieuwe centrale
centrumlocatie wordt de huidige ruimtenood opgelost;
deze unieke kans doet zich maar eenmaal voor.

De drie partijen, bibliotheek, Artplex en het UCK hebben een gezamenlijke missie
geformuleerd:
De Verbeelding brengt in een voor iedereen toegankelijk en herkenbaar gebouw de centrale
bibliotheek, de Kunstuitleen, het Artplex en het Utrechts Centrum voor de Kunsten samen. Het
gezamenlijke doel is het stimuleren van culturele en maatschappelijke participatie.
De Verbeelding biedt de stad een inspirerend en vernieuwend podium voor woord, beeld, geluid
en beweging met een nationale uitstraling.
Verleiding, verrassing en verrijking zijn daarin kernwaarden.
Nadere toelichting deelname UCK aan bibliotheek++ op het Smakkelaarsveld
0HWGHFRPELQDWLHYDQ0X]LHNSDOHLVHQ6PDNNHODDUVYHOGRQWVWDDWHHQ³FXOWXXUDV´YODNELMKHW
&HQWUDDO6WDWLRQ'H³FXOWXXUDV´PRHWH[WUDFultuurdeelnemers gaan trekken. Dit is één van de
ambities van de stad Utrecht die goed aan sluit bij de wens culturele hoofdstad te worden in 2018.
We gaan er daarbij van uit dat de omgeving van Smakkelaarsveld door de vele veranderingen die in
dat gebied op stapel staan, op termijn een aantrekkelijke verblijfslocatie zal zijn voor de burgers. In
feite is dat overigens een voorwaarde voor een goed functioneren van het UCK. De basis voor
cultuurdeelname op volwassen leeftijd wordt reeds op jonge leeftijd gelegd. Veel mensen die in 2018
de culturele hoofdstad mede gaan dragen zitten nu nog op school.
Voor de beste mogelijkheden voor synergie tussen instellingen en hun doelgroepen heeft volledige
huisvesting van het UCK op het Smakkelaarsveld de voorkeur. Met gezamenlijke huisvesting voor
Bibliotheek, Artplex en UCK op het Smakkelaarsveld brengt de stad tot uitdrukking dat kunst en
cultuur toegankelijk moeten kunnen zijn voor alle burgers. Deze locatie laat zien dat de gemeente er
alles aan doet om zo veel mogelijk mensen in staat te stellen zich te informeren, vormen, verdiepen en
bekwamen in kunst, cultuur en erfgoed.
Utrecht wil in 2018 samen met Malta culturele hoofdstad van Europa worden. Een culturele hoofdstad
wordt niet alleen gebouwd met stenen en podia maar ook met de cultuurdeelname van de Utrechtse
bevolking.
Accenten en doelgroepen
In de komende beleidsperiode gaat vanuit het UCK extra aandacht naar:
* het stimuleren van de deelname van jeugd in het algemeen
* het stimuleren van de deelname van kinderen en van mensen met een laag en middeninkomen in
het bijzonder
* het stimuleren van talentontwikkeling.
Het bereik van het UCK is hoog in het onderwijs en in de vrije tijd. We bereiken jaarlijks 8000 cursisten
en bedienen respectievelijk 95% (VO) en 98% (PO) van de Utrechtse scholen. Dit bereik behelst
35.000 leerlingen. Tevens bereiken we ca. 12.000 deelnemers in wijken, in Bredescholen en bij
presentaties en festivals. Nieuwe inzet naast het huidige bereik zal gaan naar de lagere en
middeninkomensgroepen in het kader van talentontwikkeling in de amateurkunst. Voor een beter
bereik van de groep kinderen met een minimuminkomen nemen de mogelijkheden toe via de
Verlengde schooldag, Krachtwijken, verhoging U-pas korting. Derhalve zullen we daar ook stevig op
inzetten.
Bovenstaande doelgroepen willen we bereiken in onze activiteiten in de vier programmalijnen.
Uiteindelijk zullen vele activiteiten hierbinnen leiden naar de hoofdlocatie. Adequate huisvesting voor
kunst- en cultuureducatie is een investering voor de hele stad. Investeren in cultuureducatie bestaat
niet alleen uit bouwen, maar ook uit het structureel ondersteunen van instellingen om de
gebruikskosten te dekken.
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1.4 Ontwikkelingen en trends in de markt
Het aantal inwoners in Utrecht groeit van 288.000 inwoners in 2007 tot ruim 371.000 inwoners in
2022. In 2022 wonen er bijna 100.000 personen in de nieuwbouwgebieden Leidsche Rijn en VleutenDe Meern. Het aandeel niet-westerse allochtone Utrechters stijgt van 21% in 2007 naar 23% in 2022.
Het aantal 65-plussers stijgt van 31.680 in 2007 naar 33.390 in 2022.
De geslonken hoeveelheid vrije tijd wordt intensiever gebruikt en er wordt per uur ook meer geld
besteed. De Nederlander heeft hoge verwachtingen van zijn vrije tijd. Hij of zij wil naast het werk ook
in het vrijetijdsdomein excelleren, lijkt vooral niets te willen missen en verdeelt zijn of haar beperkte
vrije tijd dus over steeds meer activiteiten. Een grote groep Nederlanders denkt dat de Nederlandse
bevolking werktijd zal gaan inleveren tegen vrije tijd. Jongeren zijn tamelijk uitgesproken over hun
voorkeur voor meer vrije tijd tegen minder werken.
Een andere trend is dat mensen graag in eerste instantie dicht bij huis activiteiten willen ondernemen.
Dat betekent derhalve dat een wijkgerichte aanpak de basis vormt voor kunsteducatie.
'DDUQDDVWJHOGWGDWNLQGHUHQMRQJHUHQHQYROZDVVHQHQHONDDUJUDDJµOLYH¶ZLOOHQRQWPRHWHQHQ
daarvoor gaat men de deur uit. Omdat ontmoeting in de kunsteducatie een belangrijk aspect zal
blijven zal de centrumfunctie hierbij een cruciale rol kunnen vervullen.
Onmiskenbaar zal de digitalisering zich voortzetten. De invloed op kinderen en jongeren en daarmee
ook op de kunsteducatie zal derhalve groot zijn. Met digitale media kunnen nieuwe sociale netwerken
ontstaan en zullen er ook nieuwe vormen van leren worden ontwikkeld die ook de kunstvakken raken.
Integratie van kunstvakken wordt hierdoor eenvoudiger. Bij de kennismaking met kunst zullen digitale
media een nieuwe rol gaan spelen. Daarnaast blijft het directe contact tussen docent en deelnemer
ook van groot belang.
'LHPHHUµWUDGLWLRQHOH¶OHHURPJHYLQJLVJHUHODWHHUGDDQGHRHIHQ- en verdiepingsfase waarbij ook altijd
sociale aspecten een rol spelen. Elkaar willen ontmoeten en in/van de groep leren is een belangrijk
element bij lessituaties. Parallel hieraan zal de digitalisering meer en meer een positie krijgen in die
leeromgeving. Ook zien we nieuwe, meer informele leeromgevingen ontstaan dat leidt tot andere
µSURGXFWHQ¶QDDVWGHEDVLVOHVVHQHQFXUVXVVHQ9RRUDOGHWUHQGRPGLUHFWWHSURGXFHUHQHQRSGLH
wijze te leren, leidt tot kunsteducatieve werkplaatsen waarin ontmoeting, leren en presenteren hand in
hand gaan.
De belangrijke trends in het onderwijs voor het UCK zijn de ontwikkelingen rond de brede school en
GHGDJDUUDQJHPHQWHQZDDUELMNLQGHUHQYDQ¶VPRUJHQVYURHJWRW¶VDYRQGVRQGHUJHEUDFKWZRUGHQ
Tevens bepaalt de school zelf door de invoering van de lumpsumfinanciering waaraan de
verschillende budgetten worden uitgegeven.
De gemeente Utrecht investeert in wijkgerichte culturele voorzieningen en werkt aan de realisatie van
een Huis voor Amateurkunst. Met cultuur in de wijk wil de gemeente bijdragen aan sociale cohesie in
de wijk. Culturele werkplaatsen en activiteiten in de zogeheten krachtwijken hebben voorrang.
De gemeente Utrecht zet in op naschoolse activiteiten, de ontwikkeling van brede scholen en de
organisatie van buitenschoolse opvang.
De U-pas grens wordt vanaf 2007 opgehoogd naar 125% van het bijstands- of AOW-inkomen
waardoor meer Utrechters gebruik kunnen gaan maken van de U-pas.
Provincie en gemeente Utrecht investeren in het programma Vrede van Utrecht/Culturele Hoofdstad.
Het programma moet bijdragen aan een blijvende versterking van het Utrechtse culturele leven en
resulteren in een internationaal en innovatief cultureel imago van Utrecht, zowel voor de stad als de
provincie. De organisatie van het programma loopt via de Stichting Vrede van Utrecht. De stichting
Vrede van Utrecht zet in op een programma dat bestaat uit onder andere de programmalijn
cultuureducatie met activiteiten voor enerzijds kinderen en jongeren van 4 tot en met 21 jaar en
anderzijds culturele organisaties en het onderwijs.
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De minister van OCW wil binnen het onderwijs:
1. de randvoorwaarden voor scholen verbeteren om te voldoen aan de kerndoelen en
eindtermen op het gebied van kunst en cultuur;
2. de mogelijkheid en wenselijkheid van een cultuurkaart onderzoeken voor alle leerlingen in het
voortgezet onderwijs en een doorlopende leerlijn stimuleren.
Rondom het onderwijs wil de minister:
3. samenwerking tussen culturele instellingen stimuleren en investeren in het aanbod van sport
en cultuur binnen de brede scholen en waarbij hij prioriteit geeft aan brede scholen in
probleemwijken.
Buiten het onderwijs kiest de minster voor:
4. gerichte ondersteuning door meer geld voor amateurkunst en structureel geld voor kunst- en
cultuurprojecten die een meer divers publiek bereiken, ter beschikking te stellen.
Oud staatssecretaris Aboutaleb heeft tachtig miljoen euro ter beschikking gesteld aan de gemeenten
om meer kinderen te laten deelnemen aan sport en cultuur of andere activiteiten.
1.5 Huisvesting: secundaire ondersteuning van corebusiness
De kaders voor deze businesscase vinden hun oorsprong in het strategisch beleidsplan Dynamisch en
Kleurrijk 2009 ± 2012 en de verwachting voor de verdere ontwikkeling van het UCK voor de komende
decennia. De in het beleidsplan gemaakte inhoudelijke, organisatorische en financiële keuzes en de
uitwerking van de vier programmalijnen zijn daarbij de leidraad.
Om de inhoudelijke uitdagingen optimaal te kunnen realiseren vernieuwen we primair de
organisatiestructuur, bezien we het inhoudelijke aanbod kritisch en voeren we een nieuw financieel
beleid waarbij het verstevigen van de solvabiliteit de uitdaging vormt. De huisvestingsvisie wordt
verder uitgewerkt vanuit de wetenschap dat adequate huisvesting de secundaire ondersteuning van
corebusiness vormt.
De programmalijnen
1
Kunsteducatie in het onderwijs
2
Kunsteducatie rondom het onderwijs
3
Sociaal-artistieke kunsteducatie in de wijk
4
Amateurkunsteducatie in de stad
vullen elkaar aan. Het UCK zoekt voortdurend de samenhang tussen de lijnen.
De weg van verleiden en kennismaken naar verdiepen loopt zowel binnen de programmalijnen als
daartussen (zie overzicht pagina 29). 'HKXLVYHVWLQJVYLVLHVOXLWDDQELMGHSURJUDPPD¶VHQDFWLYLWHLWHQ
die binnen de vier programmalijnen ontwikkeld worden. Voor de verschillende doelgroepen die het
UCK bedient, is de uitwerking ten aanzien van de huisvesting verschillend. De uitwerking per
programmalijn is opgenomen in de bijlage UCK-koers en activiteiten en te leveren diensten per
programmalijn.
Vanuit de gedachte dat we meer verbanden willen smeden op inhoudelijk vlak die bijdragen aan de
culturele loopbaan van kinderen en jongeren, zijn nieuwe ontwikkelingen ook op de
huisvestingsgebied noodzakelijk. Een goede huisvestingsituatie is voor de ontwikkeling van het gehele
UCK dan ook van groot belang. Het huisvestingsbeleid van het UCK is er op gericht
HQWKRXVLDVPHUHQGHHQRULsQWHUHQGHDFWLYLWHLWHQDDQWHELHGHQLQVFKROHQHQLQµVDWHOOLHWHQ¶LQGH
wijken die toe leiden naar activiteiten in het centrum, waarbij de nieuw te ontwikkelen centrale locatie
de kern vormt. De hoofdlocatie is het bruisend hart van de organisatie van activiteiten voor de
amateurkunsteducatie, voor het onderwijs en voor het bedrijfsleven.
Uiteraard maken we het nieuwe gebouw voor de komende generatie en is een vierjarenplan een
eerste basis voor de opbouw van activiteiten die we in wijken doen en voor wat we in het centrum
uitvoeren. Bij de realisatie van het programma van eisen kijken we juist ook verder in de toekomst.
Immers de verschillende activiteiten zullen zich de komende jaren ontwikkelen en dat heeft direct
gevolgen voor de huisvestingskaders. Zaken als toegankelijkheid en breed aanbod zijn de basis van
waaruit we denken en werken.
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1.6 Strategie als basis / Huisvestingsvisie als onderdeel van de strategische visie
Binnen de strategische visie van het UCK wordt de onderwijsfunctie verdiept, de wijkfunctie fors
uitgebreid en de centrumfunctie versterkt. Voor het eerst in de geschiedenis van Utrecht komen de
kunstdisciplines die het UCK aanbiedt, te weten muziek, dans, fotografie, digitale media en video,
theater, musical, beeldende kunst, schrijven, op één centrumlocatie bij elkaar.
Door in te zetten op een gezamenlijke huisvesting met de Bibliotheek Utrecht en Artplex ontstaat er
een duidelijke meerwaarde voor de Utrechtse burger die zo uitgedaagd wordt om in kunsteducatie,
culturele activiteiten, literaire activiteiten, (culturele) informatie en media en film actief te zijn.
Een tweede invalshoek is de versterking van de culturele functies voor de verschillende doelgroepen
die zowel de Bibliotheek als het UCK bezoeken; deze doelgroepen komen erg overeen.
Naast de vrijetijdsmarkt, is de onderwijsmarkt de kerntaak voor het UCK. Er ontstaan nieuwe kansen
voor scholen die werk maken van kunsteducatie. Het nieuwe pand zal daartoe een nieuwe basis gaan
vormen zodat scholen op de nieuwe culturele voorziening activiteiten gaan uitvoeren. Hierdoor zal het
SDQGLQWRHQHPHQGHPDWHRYHUGDJHQ¶VDYRQGVJHYXOGJDDQZRUGHQ
De aangegeven meerwaarde zal ook ten nutte zijn van vele burgers uit de verschillende wijken
waarvoor de weg naar het UCK nog niet vanzelfsprekend is. Zij zullen worden uitgedaagd om in het
nieuwe Kunstencentrum voor de stad dat als een nieuw landmark zal moeten dienen, elkaar cultureel
te ontmoeten.
In Utrecht, stad van kennis en cultuur, kan het UCK in de Bibliotheek++ dan ook niet ontbreken.
In de uitwerking van het functioneel programma van eisen gaan we uit van de inhoud van ons werk
dat we baseren op de verschillende kunstdisciplines. Daarbij zijn de volgende basisuitgangspunten
van belang. De nieuwe centrumlocatie is een goed geoutilleerde voorziening met adequate ruimtes en
een open uitstraling waarmee het UCK zich als Kunstencentrum goed kan profileren en waardoor vele
burgers de weg naar het UCK weten te vinden. Het UCK is door haar veelheid van activiteiten op alle
dagdelen een bruisend Kunstencentrum , voor kennismaking met kunst, voor studie en oefening,
presentatie en reflectie. Overdag zijn er onderwijsactiviteiten en na schooltijd staan de (individuele)
burgers centraal.
Het UCK is actief in het hart van het gebouw. Het gebouw is de belangrijkste culturele educatieve
ontmoetingsplek in de stad.
Voor schoolkinderen uit heel Utrecht die in schoolverband de weg er gaan vinden. Jongeren zien het
gebouw als een unieke plaats om elkaar te ontmoeten en om er kunsteducatief te verblijven.
Volwassenen, als ouders of als individuele deelnemer aan activiteiten, spreken af in de foyer om
vervolgens de activiteiten en/of presentatieruimtes in te gaan om alleen of in groepen actief te zijn op
het vlak van muziek, dans, fotografie, een theatervoorstelling van musicalgroep. Eenieder kan in het
gebouw zich verpozen, zich verdiepen of zich in rustige ruimtes concentreren en/of studeren.
De kracht van de interactie tussen de verschillende kunstdisciplines die het UCK aanbiedt wordt het
best gerealiseerd door bundeling van haar activiteiten in een herkenbaar UCK deel. Tevens werken
we qua ruimtegebruik en qua dynamiek op een geïntegreerde wijze. Zo gebruiken de
podiumdisciplines te weten muziek, dans, theater en musical, voor een deel dezelfde ruimtes. Voor de
disciplines fotografie, digitale media en video en schrijven, geldt ook dat er integratief gebruik van
ruimtes is. Het bij elkaar plaatsen van ruimtes voor de afzonderlijke kunstdisciplines is in de basis
derhalve zeer zinvol. Dit heeft naast het integratief gebruik ook te maken met de verschillende
publieksgroepen en de technische voorzieningen.
Naast deze benadering geldt ook dat afstemming en medegebruik van ruimtes van de Bibliotheek en
Artplex een van onze uitgangspunten is zodat het gebouw optimaal wordt gebruikt. Het bij elkaar
plaatsen van activiteitenruimtes en presentatieruimtes van de drie partners, is derhalve aanbevolen.
De ruimtes van het UCK hebben de functie voor actieve, receptieve en reflectieve kunstbeoefening
]RDOVOHVVWXGLR¶VDWHOLHUVSUHVHQWDWLH]DOHQH[SRVLWLHUXLPWHVZHUNSODDWVHQHQRQWPRHWLQJVUXLPWHV
Daarnaast zijn er ruimtes voor ontvangst en verblijf van deelnemers en publiek. Voor de
ondersteunende diensten zijn er kantoorruimtes, opslag en werkruimtes nodig.

8

1.7 De Verbeelding, Meerwaarde in meervoud
Vanuit de gezamenlijke missie die we hebben aangegeven in paragraaf 1.3 gaan we in de
Bibliotheek++ een kwalitatief bijzondere gezamenlijke programmering ontwikkelen. Het gebouw aan
het Smakkelaarsveld, de Verbeelding genaamd, wordt een culturele voorziening met een eigen
karaker en dynamiek. Het wordt:
Een plek voor verdieping en inspanning, maar ook voor ontspanning
Een plek voor kunsteducatie, studie en multi- en crossmediale uitwisseling
Een uitgaansplek, maar ook een plek om uit te rusten
Een plek voor actualiteit en debat
Een veilige en herkenbare (grotendeels openbare) plek.
De keuze voor de Verbeelding als gezamenlijke huisvesting voor drie partners, de Bibliotheek, Artplex
en het UCK, levert enorme meerwaarde op voor de stad Utrecht, voor de burger en voor de drie
genoemde gebruikers. De meerwaarde wordt vanuit verschillende perspectieven op beknopte wijze
hierna beschreven.
Meerwaarde voor de stad Utrecht
!
De Verbeelding is een versterking van de profilering en het imago van Utrecht als stad van
kennis en cultuur. De stad wordt verrijkt met een markant gebouw, blikvanger en visitekaartje
van de stad met een bruisend artistiek en cultureel klimaat.
!
De Verbeelding biedt een unieke kans voor de realisatie van de cultuuras Smakkerlaarsveld
en het Muziekpaleis. Deze cultuuras vormt een concentratie van culturele functionaliteit die
binnen de stedenbouwkundige omgeving voor iedereen onmiddellijk herkenbaar is; the place
to be. Het wordt de belangrijkste culturele educatieve ontmoetingsplek in de stad die met het
openbaar vervoer optimaal bereikbaar is.
Meerwaarde voor de burger
!
De Verbeelding creëert in !"#mindset van mensen ± de bewoners van Utrecht en erbuiten ±
een eigen plek, een plaats waar men middels een laagdrempelige toegang een hoogwaardig,
inspirerend, cultureel en informatief aanbod aan media en kunstopleiding krijgt.
!
Een gebouw met een gidsfunctie voor literatuur, film, opinie, debat, muziek, dans, theater,
games, en nieuwe kunstvormen die zich in de loop van de tijd zullen ontwikkelen. Verleiding,
Verrassing en Verrijking zijn daarin de kernwaarden.
!
Het is een laagdrempelige voorziening waar de burger een schitterend gecombineerd aanbod
wordt aangeboden waarbij de inhoudelijke dwarsverbindingen tussen woord, beeld, geluid
en beweging worden uitgediept.
!
Qua inhoud is er voor jong en oud, ongeacht de specifieke belangstelling, altijd iets te
beleven. De intensiteit waarmee de burger gebruik maakt van deze voorziening kan variëren
van onderlinge ontmoeting met een cultureel tintje tot het volledig benutten van het gebundeld
aanbod.
!
De Verbeelding legt in zijn structuur verbindingen; waar lezen over muziek samengaat met
luisteren naar muziek, met downloaden van dat legendarische jazzfragment, met lenen van
boeken, met het bezoeken van een concert. Maar evenzeer waar een actueel thema
bijeengebracht kan worden in film, muziek, beweging en multimedia. Hoewel de 3 partijen een
geheel eigen karakter en een dienovereenkomstige eigen inrichting zullen hebben, heerst de
gezamenlijk sterke wens om de bezoeker overal waar hij of zij zich binnen het gebouw
bevindt, het bewustzijn mee te geven zich in hetzelfde cultuurhuis te bevinden.
Meerwaarde voor de partners Bibliotheek, Artplex en UCK
!
De Verbeelding wordt als onderdeel van de cultuuras the place to be voor cultuurbeleving.
!
De betrokken partners kunnen zich gezamenlijk positioneren binnen het cultureelmaatschappelijk veld en het gewenste imago samen vormgeven en uitdragen oa. door een
gezamenlijke marketing en promotie.
!
Gezamenlijke huisvesting betekent betere zichtbaarheid voor onze klanten. Goede
zichtbaarheid dient ons gezamenlijke doel, namelijk het stimuleren van culturele en
maatschappelijke participatie.
!
Gezamenlijk huisvesting biedt uitstekende mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking;
hoogwaardig, geïntegreerd aanbod van drie gespecialiseerde partners onder één dak.
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!
!

Voor de doelgroepen kinderen en jongeren geldt dat de Verbeelding een interessante
samenwerkingspartner voor de scholen wordt. De programmering voor de scholen kan
daardoor (nog) doelmatiger en efficiënter plaatsvinden.
Gezamenlijke huisvesting biedt de partners schaalvoordeel op. Samenwerking binnen een
gebouw maakt het mogelijk om letterlijk op minder vierkante meters de organisatiedoelen van
de samenwerkingspartners toch te verwezenlijken. Het kiezen voor gezamenlijke huisvesting
is daarom vanuit financieel oogpunt beschouwd een aantrekkelijke optie.

Meerwaarde voor UCK en haar bezoekers
Voor de 8000 wekelijkse bezoekers van het UCK in de Amateureducatie markt, en de vele
onderwijsscholieren die het gebouw onder schooltijd zullen betreden, geldt dat zij een inhoudelijke en
maatschappelijke meerwaarde aangereikt krijgen op het vlak van de gezamenlijke uitstraling en het
aanbod van de drie partners. Voor alle bezoekers, dus ook voor de kinderen, jongeren en
volwassenen die het UCK bezoeken, geldt dat zij voordurend geïnspireerd worden via de activiteiten
vd drie partners afzonderlijk en ook door een gezamenlijke programmering.
Daarnaast is er een programmatische en fysieke synergie die winst voor alle partijen en de bezoekers
van het gebouw oplevert. Het UCK zit op dit moment geheel klem in de verschillende centrum
gebouwen. Daarnaast zijn er veel te weinig grote lesruimten. In de drie centrum gebouwen is nu
5500m2 beschikbaar. In de optimale setting is feitelijk 7500m2 nodig. Door samenvoeging en/of door
een slimme positionering, zowel van UCK ruimtes, als van educatieve ruimtes van het UCK en
Artplex, kunnen we volstaan met het huidig aantal van 5500m2.
Samenvattend: de meerwaarde van het samengaan in één gebouw, De Verbeelding, is wederkerig.
De deelnemers van het UCK hebben vele voordelen bij de andere twee partners, maar tevens doen
GHEH]RHNHUVYDQ$UWSOH[HQGH%LEOLRWKHHNµDOVYDQ]HOI¶LQKRXdelijke inspiratie op door een
programmatische aanpak van de partners waarbij actieve kunstbeoefening, kijken en reflectie hand in
hand gaan.
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2 Identiteit en inhoud
2.1 De functies
Het UCK is de kunstinstelling voor de burgers van de stad Utrecht. Het is een gemakkelijk
toegankelijke voorziening waar de inwoners terechtkunnen om actief deel te nemen aan de vele
kunstactiviteiten. Burgers moeten trots kunnen zijn op het UCK als stedelijke kunstinstelling en het
UCK wil kunnen bijdragen aan een positief en artistiek klimaat in de stad.
Met ingebruikneming van de nieuwe centrale vestiging, wordt de hoofdvestiging van het UCK een
plaats voor de culturele ontmoeting en voor talentontwikkeling in alle kunstdisciplines voor alle
Utrechters. Hierdoor, en door de verbinding met de wijklocaties, dragen we bij aan de gewenste
sociale binding in de stad. De synergie met de andere partners zorgt voor verleiding en deelname aan
kunst in de brede zin en voor cultureel actieve burgers. Het UCK zal een plek worden voor
talentontwikkeling van de beginnende amateur tot semi-professionele kunstenaar, van de gevestigde
kunsten tot de nieuwste nieuwe media. Het UCK staat voor de volgende uitgangspunten:
1. Basisuitgangspunten: Kwaliteit, diversiteit, toegankelijkheid en continuïteit;
2. Talentontwikkeling: de nieuwe vestiging draagt zorg voor de ontwikkeling van talenten;
zowel in de breedte als in de diepte. Met lesroutes die starten als kennismaking op
scholen, via naschools aanbod en laagdrempelig aanbod in wijken tot actieve deelname in
lessen en cursussen. Een selecte en talentvolle groep gaat de diepte in door uit te komen
in vooropleidingklassen die toewerken naar audities voor het beroepsonderwijs.
3. Sociaal bindend: de nieuwe vestiging met alle disciplines draagt zorg voor culturele
ontmoeting van alle Utrechters in alle kunstdisciplines;
4. Gidsfunctie: de nieuwe vestiging met alle kunstdisciplines onder één dak en in een
synergie met de andere partners zorgt voor verleiding naar kennis en deelname aan
kunst in de brede zin die zorgt draagt voor cultureel fitte burgers;
5. Variëteit in aanbod en werkwijze: de nieuwe vestiging creëert mogelijkheden tot een
variëteit aan deelname voor iedere burger die wat zoekt op het vlak van de kunsteducatie.
9DQODQJGXULJHOHVVHQWRWHHQFRQWLQXµSURHYHQDDQ¶(HQµ]RHNHQGH¶8WUHFKWHUPRHWDOV
het ware ieder moment van de dag kunnen binnenlopen en ergens aan kunnen meedoen
of iets kunnen zien.
6. Technologische voorsprong: in samenwerking met de partners is de nieuwe vestiging
berekend op de toekomst waarbij nieuwe media een duidelijke plek hebben. Zo moet het
mogelijke zijn om een eigen gemaakte game of gsm film gemakkelijk te bewerken of te
tonen in de nieuwe vestiging.
Om deze brede ambitie te kunnen verwezenlijken onderscheiden we een aantal functies:
!"
#"
$"
%"
&"
'"
("
)"

kunstlessen
exposities
concerten, dans-, vertel- en theatervoorstellingen en musicals
multimedia presentaties
werkplaats en productie
ontmoeting
informatie
bedrijfsvoering

a. Kunstlessen: laagdrempelig en hoogwaardig
Het geven van onderwijs (muziek, dans, beeldende kunst, theater, fotografie, digitale media, video en
schrijven) is een van de kerntaken van het UCK. Het UCK heeft daarin een historie en reputatie in de
stad. De activiteiten vinden zowel plaats in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs als in de
verschillende eigen vestigingen. Het UCK wil naast laagdrempelige voorzieningen in de wijken
voorzien in een goed geoutilleerde hoofdlocatie. Deze krachtige hoofdlocatie biedt een inspirerend
artistiek werkklimaat waarbij amateurkunstenaars zich aan elkaar spiegelen en kunnen zien tot welke
eindresultaten men in staat is. Een trotse plek midden in de stad waar je graag wil zijn en komen.
Zowel individuele cursisten als de scholen voor wie wij lessen organiseren zullen zich geïnspireerd
voelen door de adequate voorzieningen.
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Het UCK zal daarvoor beschikken over goed geoutilleerde lesruimtes die zowel specifiek aan een
discipline toebehoren en leslokalen die multidisciplinair inzetbaar zijn als over presentatie- en
expositieruimtes om de kunst te tonen aan publiek.
b. Exposities (beeldende kunst, fotografie, poëzie)
Het resultaat van de lessen mag gezien worden! Dat is van belang voor de amateur kunstenaar:
exposeren is voor velen een belangrijke drijfveer. Maar door exposeren krijgt de cursist ook feedback
en kan hij vergelijken met het werk van anderen. Er komt uitwisseling tot stand tussen jong en oud,
gevorderd en beginnend en tussen makers met een verschillende culturele achtergrond.
Exposities trekken bovendien (nog) niet-actieve, maar wel in kunst geïnteresseerde burgers uit de
stad, die op deze manier kennismaken en actief gaan deelnemen: exposeren als motor van
ontwikkeling.
Het gebouw zal dus de mogelijkheden moeten bieden voor exposities in verblijf- en verkeersruimtes
(met name ook buiten strikt UCK gebied) waardoor je als bezoeker als vanzelf geconfronteerd wordt
met wisselende tentoonstellingen.
c. Concerten, dans-, vertel- en theatervoorstellingen en musicals
Wat voor de exposities geldt, gaat ook op voor de podiumkunsten. De cursist die intensief oefent op
dans en choreografie wil ook het podium op, waarbij de faciliteiten hem op inspirerende wijze
ondersteunen om zijn gedachten vorm te geven.
Verschillende kunstdisciplines hebben ieder hun eigen eisen aan de faciliteiten. Het koor komt beter
tot zijn recht in een omgeving waar de akoestiek helpt om een mooie klank te realiseren. Een
vertelvoorstelling heeft juist baat bij een akoestiek die de verstaanbaarheid ten goede komt. Het
gebouw faciliteert met deze functies alle Utrechtse amateurkunstenaars en zorgt dat zij zich ook echt
kunstenaar voelen.
e. Werkplaats en productie
Het nieuwe hoofdgebouw van het UCK maakt het mogelijk om alle facetten van kunst te huisvesten.
Het gaat dan om leren, oefenen, repeteren, beschouwen van eigen en andermans werk, vormgeven
van eigen en andermans verhalen, emoties en gedachten. Bedenken, scheppen, opnieuw beginnen,
verbeteren, leren met en van elkaar, presenteren, grenzen durven zoeken, jezelf en de ander beter
leren kennen, voor dat alles zal het nieuwe hoofdgebouw artistieke faciliteiten bieden. Om met Samuel
%HFNHWWWHVSUHNHQµ7U\)DLO7U\$JDLQ)DLO%HWWHU¶De voorzieningen die hiervoor nodig zijn heeft het
UCK in huis en stelt zij ten dienste van de burgers van Utrecht. Service aan de stad is hier het
kernbegrip. En juist doordat de faciliteiten het mogelijk maken, zal de netwerk- en servicefunctie van
het UCK versterkt worden. Want niet alleen eigen cursisten zullen van deze voorzieningen
gebruikmaken, maar ook het reguliere onderwijs, welzijnsorganisaties en amateurgezelschappen zijn
hiervoor nadrukkelijk in beeld.
Het gebouw heeft naast reguliere lesruimtes die nagenoeg continu in middagen en avonden heel
specifiek in gebruik zijn ook een aantal multifunctionele ruimtes die naast lessen ook gebruikt kunnen
worden als werkplaats. In deze ruimtes kunnen zowel decors gemaakt worden als muziek- of
theaterlessen gegeven worden. Echte werkplaatsen, vooral voor gebruik door jongeren met hun
specifieke eigen behoeftes aan experiment.
f. Ontmoeting
Anders dan in het meer naar binnen gerichte huidige UCK gebouw aan het Domplein moet het nieuwe
gebouw een open uitstraling hebben. De ontmoetingsfunctie moet in het nieuwe gebouw nadrukkelijk
een belangrijke rol spelen, wil de stad ook vorm kunnen geven aan de ambitie om met het UCK een
voorziening te realiseren voor alle burgers van de stad. Op dit vlak is veel te verwachten van de
samenwerking met Artplex en de Bibliotheek omdat ook deze partners cultureel geïnteresseerde
burgers zullen trekken. Het UCK sluit dan ook graag aan bij de ambitie van de Bibliotheek om een
zeer gemakkelijk toegankelijke voorziening te zijn, waar op ieder moment van de dag de burger zich
welkom voelt.
De ontmoetingsfunctie geldt ook intern voor de UCK medewerkers. In het hoofdgebouw komen zij
samen, smeden zij plannen, wordt de innovatie gestimuleerd, worden in de wandelgangen projecten
geboren, etc. De bureau- en vergaderingruimtes stimuleren door hun ligging in het gebouw de
creatieve ontmoeting van werknemers.
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Het uitgangspunt voor het gebouw is openheid en transparantie. Alles wat openheid kan verdragen is
nadrukkelijk goed vanaf de straat en vanuit de gangen zichtbaar. Te denken valt aan de beeldende
ruimtes, muzieklessen, audiovisuele lessen, digitale lessen etc. Dit met inachtneming van ruimtes die
intimiteit vragen zoals voor het schilderen van naaktmodellen. Ook voor de theater -en danslessen is
een intieme en afgesloten sfeer van groot belang. Maar voor inkijk van verder weg zou wel voor
transparantie gekozen kunnen worden.
Een plek die zo veel bezoekers verwacht en die bovendien gesitueerd is in het culturele hart van
Utrecht, diagonaal tegenover het Muziekpaleis, zal ook de functie krijgen van informatievoorziening
over een breed scala aan activiteiten.
Ontmoeting en informatie kunnen elkaar versterken, zullen bijdragen tot het beter bereiken van een
grotere doelgroep en daarmee bijdragen aan een levendige culturele sector in de stad. Naast de
informatievoorziening van de verschillende partners valt ook te denken aan alle andere culturele- en
gemeentelijke informatie vanuit de stad Utrecht en omgeving. (VVV/Uitburo/gemeentelijk
informatiepunt)
h. Bedrijfsvoering
Vanuit het nieuwe hoofdgebouw wordt het UCK aangestuurd. Alle centrale diensten zoals inhoudelijke
coördinatie, ondersteuning, communicatie en marketing, staf en management zijn daar gebundeld.
Naast adequate kantoorruimten wordt er een goed wandelgangcircuit gecreëerd. De UCK
kantoorfuncties zijn gebundeld en zijn in de basis niet voor het publiek toegankelijk. De medewerkers
NXQQHQHHQYRXGLJELMHONDDUELQQHQORSHQHQHULVHHQJRHGHµZDQGHOJDQJ¶(ULVSODDWVYRRU
flexwerkers, voor een aantal vaste kantoorfuncties en de vergaderruimten sluiten bij de werkplekken
aan. Deze kunnen overigens gedeeld worden met de andere partners in het gebouw. De ruimtes zijn
licht en stralen openheid uit.
Naast eigen gebruik verhuurt het UCK de les en presentatieruimten. Dat betekent dat deze ruimten
een bepaalde centrale ligging moeten hebben bij een foyer die dicht bij de presentatieruimten
gesitueerd wordt. Daarbij is het creëren van zowel eigen als gedeelde balie- en conciërgeruimtes van
belang voor een adequate bedrijfsvoering.
2.2 Uitstraling en bereikbaarheid
De locatie aan het Smakkelaarsveld is in vele opzichten een toplocatie. Diagonaal tegenover het
Muziekpaleis, naast het knooppunt van openbaar vervoer. De locatie nodigt uit om van de combinatie
Bibliotheek, Artplex en UCK een beeldbepalend gebouw te maken, waarmee de stad zich presenteert
als belangrijkste cultuur/educatieve ontmoetingsplek. Het gebouw kenmerkt zich door een combinatie
van hoogwaardige voorzieningen en gemakkelijke toegankelijkheid.
Partners hebben de ambitie om van het gebouw een plek te maken vóór en van de burgers,
klantgericht, laagdrempelig en uitnodigend. Een gebouw waar altijd wat te doen is, waar men kan
lezen, schrijven, internetten, een expositie kan bekijken, informatie kan krijgen, afspreken om elkaar te
ontmoeten, de culturele agenda van Utrecht te raadplegen en een voorstelling kunt bijwonen. Waar
men wekelijks moet komen omdat men anders iets gemist heeft.
Het gebouw moet bijzonder en aantrekkelijke zijn. Laagdrempelig in de zin van gastvrij maar highbrow
aan faciliteiten. Het gebouw moet een visitekaartje zijn. En fysiek in alle opzichten de inhoud
communiceren. Het moet een uitje worden om er naar toe te gaan. Je moet er ook zonder het volgen
van een cursus of het deelnemen aan een activiteit een bijzondere ervaring kunnen hebben. Dat kan
door functies als expositieruimten, een café c.q. bistro met monitoren, allerlei presentatiefuncties.
Maar ook door gebeurtenissen die een betekenis voor de stad hebben als deelname aan festivals
waardoor het gebouw zelf ook van betekenis voor de stad wordt.
Bij het grandcafé is een kinderhoek waar steeds iets te doen valt, zodat ouders met hun kinderen het
leuk vinden er te komen. Maar de ouders kunnen ook hun kinderen daar achter laten en zelf iets
anders gaan doen.

13

Het gebouw legt in zijn structuur verbindingen; waar lezen over muziek samengaat met luisteren naar
muziek, met downloaden van dat legendarische jazzfragment, met lenen van boeken, met het
bezoeken van een concert. Maar evenzeer waar een actueel thema bijeengebracht kan worden in
muziek, beweging en multimedia.
Maar we willen ook een UCK met een artistieke uitstraling. Als kunst gaat over het vormgeven van
eigen en andermans verhalen, emoties en gedachten, moet dat zijn vertaling krijgen in de uitstraling
van het gebouw. Geen weggestopte leslokalen of verscholen concertzaaltjes maar een kinderkoor dat
vanaf de straat zichtbaar is en in het restaurant hoorbaar. Het beeldend atelier, gelegen naast de
Kunstuitleen, waarvoor zelfs de gehaaste reiziger zijn pas vertraagt om een blik naar binnen te
werpen. We hebben een gebouw voor ogen dat uitnodigt tot dynamiek en ondernemerschap, een
µ-HZHOLQWKH&URZQ¶YRRUde stad.
Smakkelaarsveld is waarschijnlijk de best bereikbare plek van de stad Utrecht mits men met de fiets of
Openbaar vervoer komt. Bereikbaarheid is belangrijk in de huisvestingsstrategie van het UCK: dicht bij
de burgers in de wijken, gemakkelijk bereikbaar met de fiets en het Openbaar vervoer voor de
centrumlocatie. De verwachting is dat onze cursisten zelden met de auto naar het Smakkelaarsveld
zullen komen, des te vaker met de fiets. Veilige bereikbaarheid met de fiets, voldoende beveiligde
stallingruimte zijn belangrijke voorwaarden.
Routing van wandelaars langs het gebouw wanneer zij richting centrum gaan zal daarbij steeds weer
aandacht op het gebouw en zijn bewoners vestigen.
Daarnaast moet het gebouw goede faciliteiten hebben voor aan en afvoer van materialen, waaronder
ook catering, groothandel, decorbussen , techniektrailers etc.
2.3 Zichtbaarheid
Het gebouw moet cultuur en artisticiteit uitstralen als een baken in de stad. De gebruikers creëren een
eenheid in naam en uitstraling aan de buitenkant waarbinnen men zich kan onderscheiden.
De A-lokatie Smakkelaarsveld is niet alleen gemakkelijk bereikbaar maar ook gemakkelijk zichtbaar,
wellicht zelfs een blikvanger. Anders dan het Muziekpaleis en de Stadsschouwburg huisvest het
gebouw aan het Smakkelaarsveld echter meerdere bewoners. In veel opzichten zijn Bibliotheek,
Artplex en UCK natuurlijke partners, kennen zij overlap in activiteiten, doelstellingen en doelgroepen,
vullen zij aan en versterken elkaar.
Toch hebben de partners een eigen identiteit, die zij van oudsher koesteren en voor de toekomst
willen bewaren, juist ook voor de communicatie naar de bezoeker. Je haalt nu eenmaal geen dansles
bij de Bibliotheek of een workshop beeldhouwen bij Artplex. Wel kun je bij de Bibliotheek een dansfilm
lenen en die bij Artplex zien. Of bij de Kunstuitleen een kunstwerk lenen en de zelfgemaakte kunst bij
de Bibliotheek en het UCK exposeren.
Voor de burger ontstaat een gebouw waarvan de activiteiten van de instellingen op organische wijze
met elkaar verbonden zijn, zij het bij ieder van die instellingen vanuit zijn eigen opdracht.
(UNXQQHQPRJHOLMNKHGHQ]LMQYRRUYHUVFKLOOHQGHµURXWLQJ¶LQKHWJHERXZ(HQH[WHUQHURXWLQJZDDUELM
je van hoofdingang doelgericht naar je leslokaal of bibliotheekvloer kan gaan. En een interne routing
waarbij de verschillende partners verbindingen kunnen aangaan.
Een belangrijke uitdaging voor de opdrachtgever, gebruikers en architect zal zijn deze verbondenheid
en onderscheidenheid zichtbaar te maken en zo te zorgen voor interne samenwerking die een
belangrijke meerwaarde voor de stad oplevert.
2.4 Flexibiliteit
De instellingen aan het Smakkelaarsveld beschrijven in hun technisch programma van eisen welke
ruimte zij voor hun activiteiten nodig hebben. Door het samenwonen van de instellingen en het op
verstandige manier benutten van elkaars faciliteiten is enerzijds een niet geringe besparing mogelijk,
anderzijds een kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van de afzonderlijke functies.
Voor het UCK is er sprake van twee integraties. Enerzijds door het bijeenbrengen van alle
kunstdisciplines die verspreid over het centrum in verschillende gebouwen zijn gehuisvest. Anderzijds
door de mogelijke synergie tussen de drie partners. Beide vormen van integratie zijn wenselijk maar
ook noodzakelijk. Alleen dan kunnen we huidige UCK knelpunten in de vaak te kleine ruimtes
oplossen. Kortom door synergie en flexibel gebruik van ruimten, kunnen we kosten besparen, de
beschikbare meters dubbel efficiënt benutten en noodzakelijke groei mogelijk maken.
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De functie van het nieuwe gebouw moet multimediaal zijn. Dus voor het UCK niet alleen maar gericht
op het geven van cursussen maar ook gericht op werkplaatsen en activiteiten die open en direct
toegankelijk zijn. Soms doelgroepgericht bijvoorbeeld speciaal voor jongeren of een theater en
musicalhoek van het gebouw.
De les- en cursusruimten en werkplaatsen worden ingericht ten behoeve van verschillende
kunstdisciplines, rekening houdend met verschillend gebruik. Zo kan er ook een combinatie gemaakt
worden met de activiteiten van de andere partners. Tevens plaatsen we de centrale organisatie, het
inhoudelijk kader, de ondersteunende diensten en het management in de nieuwe hoofdlocatie.
Het totaal benodigde vierkante meters (7500m2), worden als volgt verdeeld:
5500 vierkante meter sec UCK op Smakkelaarsveld
1000 winst behalen door synergie tussen UCK, Artplex en Bibliotheek
1000 vierkante meter UCK op Verlengde Hoogravenseweg.
2.5 Positionering/onderlinge relaties (en scheiding) en routing
Het gebouw zal in hoge mate publiek toegankelijk zijn. Dat geldt voor de horeca in het gebouw, en
voor de verschillende publieke ruimtes. Scholen die onder schooltijd een voorstelling van het UCK
bezoeken of een filmvoorstelling die het UCK samen met Artplex heeft georganiseerd in het kader van
een educatief project, worden in deze publieke ruimtes ontvangen.
Artplex, UCK en Bibliotheek hebben echter ook ruimtes die niet zondermeer voor publiek toegankelijk
zijn. Meer specifiek gaat het dan om lesruimtes, kantoren, depots, filmzalen, enzovoort. Deels zijn
deze ruimtes echter toegankelijk voor activiteiten die andere partners organiseren. Educatieve
projecten van de Bibliotheek zullen gebruik maken van faciliteiten van het UCK of Artplex. Dat geldt
des te meer wanneer educatieve projecten door de partners in samenwerking zijn ontwikkeld en/of
aangeboden. Belangrijk daarbij is het feit dat partners niet concurrerend, maar aanvullend op elkaar
zijn en de samenwerking onder één dak als versterkend op de eigen activiteiten zien. Dat maakt de
kans op succes van samenwerking in deze multifunctionele accommodatie groot. Partijen
onderschrijven het uitgangspunt dat het pand helpt om de inhoud vorm te geven.
Zo kunnen exposities van de kunstuitleen hand in hand gaan met exposities van resultaten van UCKcursisten. De Utrechtse stadsdichter kan bijvoorbeeld op uitnodiging van de Bibliotheek op
zondagmiddag het literair theater van het UCK gebruiken, waar om 19:00 uur maandagavond ouders
van leerlingen van de Openbare Basisschool Overvecht een voorstelling spelen voor hun kinderen.
Festivals, Culturele Zondagen: Smakkelaarsveld zal zich stevig profileren binnen het Utrechtse
FXOWXUHOHYHOG2PGLWWHUHDOLVHUHQ]DOHHQµXXUVDFWLYLWHLWHQVHUYLFH¶YDQXLWHHQJH]DPHQOLMN
perspectief ontwikkeld worden.
Qua routing zoeken we naar een mix van een herkenbare UCK profilering waarbij oefenruimtes en
werkplaatsen bij elkaar worden geplaatst, met een verbinding met de andere organisaties in
domeinen. In een domein worden kunstdisciplines van het UCK in verband gebracht met de
Bibliotheek en Artplex. Literaire activiteiten schuren tegen de Bibliotheek aan of maken daarvan
onderdeel uit, digitale media, fotografie en video worden dichtbij Artplex geplaatst, beeldende
kunstactiviteiten worden gepositioneerd bij de Kunstuitleen, etc. Belangrijk bij deze aanpak is dat een
heldere UCK profilering gewaarborgd is en dat medewerkers, (docenten en ondersteunend personeel)
elkaar eenvoudig in de wandelgangen kunnen treffen.
De podiumkunsten krijgen een aparte plek in het gebouw. Mogelijk in buurt van de presentatiezalen.
Sommige muziekruimtes zullen letterlijk en figuurlijk extra geïsoleerd zijn.
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2.6 Frequentie van gebruik
In onderstaand schema is een fictieve planning zichtbaar op basis van de huidige activiteiten voor
programmalijn 4 (Amateurkunsteducatie = lessen en cursussen en projecten) zichtbaar is.
Er is tevens informatie ontworpen voor het programma van eisen waarin een overzicht van vierkante
meters naar functie is opgenomen en een maandoverzicht van de programmering van
presentatiezalen. De laatste twee overzichten maken geen deel uit van deze businesscase.
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3. Financiële basis
3.1 Toelichting op de exploitatie en vergelijkende cijfers
In deze paragraaf geven we de uitgangspunten aan waarop de financiële overzichten zijn gebaseerd.
Tevens komen de antwoorden op de gestelde vragen in de brief van de gemeente dd. 21 mei 2010
aan de orde. De omzet over 2009 bedraagt ¼6.713.405+LHUYDQLV¼2.962.307 structurele subsidie
van de gemeente Utrecht. Dit is een percentage van 44%. Het UCK haalt vervolgens 56% zelf uit de
markt van de vier programmalijnen.
In de genoemde brief vraagt de gemeente naar een 100% dekking. In deze paragraaf leggen we uit
dat de extra structurele financiële ondersteuning voor een basisvoorziening nodig is. In vergelijkende
zin loopt Utrecht vooralsnog niet voorop bij de investering voor Kunsteducatie, terwijl we bijvoorbeeld
wel Culturele Hoofdstad willen worden. Naast de gemeente gaat het UCK zelf flink extra investeren.
Op deze wijze nemen de gemeente en het UCK samen de verantwoordelijkheid voor de realisatie van
een Basisvoorziening Kunsteducatie waaraan de vier criteria, kwaliteit, diversiteit,
toegankelijkheid en continuïteit, ten grondslag liggen.
Er van uitgaande dat de benodigde extra gemeentelijke bijdrage via de hierna uitgewerkte voorstellen
beschikbaar komt en het UCK de nieuwe omzetcijfers haalt, wordt de omzet ¼De lumpsum
subsidie wordt dan ¼HQKet percentage gemeentebijdrage van de exploitatie wordt bij
gelijkblijvend resultaat ca. 49%. Bij groei van de organisatie, wat redelijkerwijs verwacht kan worden,
zal het percentage subsidie van ca. 45% reëel zijn, gelijkblijvend aan nu dus. Het UCK maakt
minimaal van iedere gesubsidieerde euro er twee ten gunste van het kunsteducatie aanbod voor de
burgers van de stad Utrecht.
Uitgangspunten voor de huurlasten, servicelasten en inrichtingskosten
De dekking van de nieuwe structurele huurlasten* voor het UCK aan het Smakkelaarsveld kent de
volgende uitgangspunten:
!
de basis wordt gevormd door de huidige huurlasten van de drie centrumpanden;
!
de meeropbrengst via de vastgoedportefeuille wordt meegerekend (oa. als gevolg van de
nieuwe huurstelling voor de huidige UCK panden (Domplein en Ganzemarkt);
!
de reeds gefinancierde dekking van 1500m2 respectievelijk 2000m2 bibliotheek wordt
µYHUVFKRYHQ¶QDDUKHW8&.
!
extra exploitatieresultaat als gevolg van structurele onderhuur van lesruimtes en verhuur van
presentatiezalen.
!
* de aangegeven huurprijs is erg fors en ongelijk met de andere partners . We nemen naast
die huurprijs ook twee berekeningen op met de huurprijs zoals die voor Artrplex geldt. (3.2).
De dekking voor het UCK van de servicelasten aan het Smakkelaarsveld kent de volgende
uitgangspunten:
!
de basis wordt gevormd door de huidige servicelasten van de drie centrumpanden;
!
extra exploitatieresultaat als gevolg van structurele onderhuur van lesruimtes en verhuur van
presentatiezalen.
De dekking voor het UCK van de inrichtingskosten aan het Smakkelaarsveld kent de volgende
uitgangspunten:
!
we bouwen in vijf jaar, via een spaarfonds, het benodigde budget op;
!
het spaarfonds wordt gevuld door:
x bijdragen van cursisten en leerlingen en (eventueel) via onderwijsactiviteiten
x bijdragen via fonds- en sponsorgeld
x eenmalige bijdrage van de gemeente.
Prognose en trends aantallen deelnemers/bezoekers aan de (centrale en decentrale)
activiteiten van het UCK
Zoals in de paragrafen is aangegeven, werkt het UCK op basis van de vier programmalijnen.
Op programmalijn 1 is het deelnemersaantal stabiel, ca 35.000 leerlingen.
Op programmalijn 2 is het deelnemersaantal stijgend per jaar. Prognose 2012, 5.000 deelnemers.
Op programmalijn 3 is het deelnemersaantal stijgend per jaar. Prognose 2012, 5.000 deelnemers.
Op programmalijn 4 is het deelnemersaantal stijgend. In 2010 zijn er 8.300 wekelijkse cursisten. Aan
het Smakkelaarsveld wordt een deelnemersaantal van 8.500 ± 9000 haalbaar geacht.
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Prognose inkomsten/bijdragen deelnemers en bezoekers
De activiteiten voor de programmalijnen zijn vraaggericht georganiseerd en de financiering hangt er
direct mee samen. Dit betekent dat de inkomsten via deelnemers en instellingen (vooral scholen), mee
beweegt met de vraag. In algemene zin is de vraag stabiel of licht stijgend.
De omzet per programmalijn ziet er in 2010 als volgt uit:
3URJUDPPDOLMQ¼3URJUDPPDOLMQ¼3URJUDPPDOLMQ¼3URJUDPPDOLMQ¼Prognose benodigde subsidies van de gemeente Utrecht of andere partijen met daarbij de
onderbouwing van de verwachte verstrekking
'HJHPHHQWH8WUHFKWYHUVWUHNWHHQOXPSVXPVXEVLGLHYRRUYDQ¼-. Vanaf 2015 wordt
dat met de aangepaste huurvergoeding ¼
De lumpsum subsidie samen met het positief resultaat uit de activiteiten voor 2009 vormen de dekking
van de kosten voor:
x onderwijsactiviteiten en organisatie ¼x overhead inclusief onderwijs coördinatie ¼
x KXLVYHVWLQJ¼ ,QZRUGWGLWEXGJHWPHW¼YHUKRRJG 
We verwachten dat de dekking bij minimaal een gelijkblijvende vraag in stand kan blijven. De
herstructurering van de organisatie, die in de zomer van 2010 is doorgevoerd, geeft meer impulsen
aan de vraagontwikkeling. De genoemde aanpassing is gericht op verdere ontwikkeling van de vraag
en volume van activiteiten. Dit zal een groei van het resultaat opleveren.
Prognose sponsoring en fondsen met de onderbouwing van de verwachte verstrekking ervan
Zoals in de brief van de gemeente wordt aangegeven is de tijd van fondswerving minder eenvoudig
dan een aantal jaren geleden. Echter deze bijzondere culturele ontmoetingsplaats, met een
hoogstaande voorziening voor kunsteducatie, is de moeite van het investeren waard , ook voor
fondsen en sponsoren. We nemen aan, op basis van andere ervaringen dat het ons lukt het
aangegeven bedrag voor de nieuwbouw binnen te halen. Voorwaarde is wel dat de gemeente ook
eenmalig een stevige bijdrage levert.
Overige exploitatiegegevens
- Onderhuur
- Zaalverhuur
- Overig
De dekking voor de extra huurlasten en de extra service lasten wordt gevonden door de inkomsten
van structureel onderverhuur van lesruimtes in de overdag situatie en de verhuur van de
presentatiezalen op de momenten dat het UCK ze zelf niet gebruikt. Voor de structurele onderhuur ligt
er een intentieverklaring van het ROC Midden Nederland. Zij willen de artiestenopleidingen en/of de
opleiding voor audiovisuele ondersteuning in het gebouw onderbrengen. De intentieverklaring is in de
bijlage opgenomen.
We hebben vier varianten opgenomen van berekeningen. Alle vier komen ze minimaal op hetzelfde
bedrag uit. Vergelijkbare ervaring mbt onderverhuur van een ROC, is voor handen in Nijmegen.
Dit geldt ook voor de exploitatiebasis van de presentatiezalen. Ook geldt dat we op het Domplein nu al
HUJYHHOYHU]RHNHQNULMJHQYRRUPHGHJHEUXLNYDQVWXGLR¶VOHVUXLPWHQHQSUHVHQWDWLH]DOHQWe
hebben zelf dus de nodige ervaring hiermee.
Het bureau 4-Advies heeft het UCK geholpen de bijgaande berekeningen van onderverhuur en huur
van presentatiezalen op te stellen en te toetsen. De gehanteerde bedragen in de tabellen kennen in
de berekening een minimale en maximale omzet. We gaan bij de dekking veiligheidshalve van de
minimale variant uit.
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Investeringen in inbouw en inventaris
Zoals hierboven reeds aangegeven hanteren we voor de dekking van de inrichtingskosten voor het
UCK aan het Smakkelaarsveld de volgende uitgangspunten:
!
we bouwen in vijf jaar, via een spaarfonds, het benodigde budget op;
!
het spaarfonds wordt gevuld door:
x bijdragen van cursisten en leerlingen en (eventueel) via onderwijsactiviteiten
x bijdragen via fonds- en sponsorgeld
x eenmalige bijdrage van de gemeente.
x In de onderstaande tabellen is uitgegaan van een benodigde investering voor inrichting
van ¼000.000. Op basis van de nog aan te leveren demarcatielijst kunnen we de
benodigde financiën nader uitwerken en bepalen.
Extra kosten ten opzichte van basis begroting
De cijfers in de hierna volgende tabellen zijn enkel gebaseerd op de extra kosten die de nieuwe
centrale huisvesting met zich meebrengt. De basis van de begroting zoals die nu voor het UCK geldt,
blijft geheel gelijk. De begroting en de onlangs ingediende jaarrekening van 2009 zijn hiervoor het
uitgangspunt. Derhalve zijn die gegevens niet in de exploitatie overzichten opgenomen.
Vergelijkende cijfers
Utrecht investeert via het subsidiëren van het UCK in de ontwikkeling en programmering van
onderwijsactiviteiten. Daarnaast ondersteunt de gemeente het UCK in de dekking van overhead en
huisvestingskosten. Door de positieve correctie in de huurvergoeding, indien wij naar het
Smakkelaarsveld gaan, en door de groei aan eigen inkomsten, blijft de verhouding subsidie eigen
inkomsten zoals eerder geschetst nagenoeg gelijk 45% subsidie versus 55% eigen inkomsten. In veel
gemeenten ligt het percentage subsidie op 65 à 70% subsidie.
(HQDQGHUHYHUJHOLMNLQJLVGHKRRJWHYDQKHWVXEVLGLHEHGUDJSHULQZRQHU1XLVGDW¼WHUZLMO
KHWLQ5RWWHUGDPRI=ZROOHUHVSHFWLHYHOLMNFD¼¼LV1DGHH[WUDJHPHHQWHVXEVLGLHYRRUGH
KXLVYHVWLQJDDQKHW6PDNNHODDUYHOGZRUGWGHELMGUDJHYRRUNXQVWHGXFDWLHJHPLGGHOG¼SHU
inwoner.
Een derde vergelijking is de hoeveelheid vierkante meters voor de leslocaties. Amersfoort realiseert
een nieuw centrum gebouw voor 5000m2 en heeft in Vathorst net een gebouw geopend met 2000m2
(145.000 inwoners). Eindhoven heeft voor haar leslocaties 7500m2 (212.000). Utrecht beschikt straks
in totaal met de wijklocaties over 7500m2 met 300.000 inwoners.
Wij hopen dat de gemeente Utrecht de noodzaak van investeren in de Basisvoorziening
Kunsteducatie inziet en wil investeren in een kwalitatieve hoofdlocatie voor het UCK.
3.2 Voorwaarden voor deelname
Het UCK stelt aan de overstap naar Smakkelaarsveld met haar hoofdlocatie een aantal voorwaarden.
We zetten de voorwaarden voor deelname puntsgewijs op een rij.

1. Volledige duidelijkheid qua politieke ondersteuning van het UCK aan Smakkelaarsveld
2.
3.

4.
5.

voordat het pand aan het Domplein beschikbaar kan komen voor verkoop of herbesteding
Naadloze overstap van Domplein naar Smakkelaarsveld; geen tussenopties
Adequate financiële ondersteuning door de gemeente aan het UCK om deze stap mogelijk te
maken zoals geschetst in paragrafen 33 en 3.4. Dat betekent dat de dekking voor de
huurkosten (3.3) structureel wordt toegevoegd aan de lumpsum subsidie en dat de vergoeding van het deel van de inrichtingskosten eenmalig ter beschikking wordt gesteld (3.4).
Marktconforme huurprijs. Het nu gescheWVWHEHGUDJYDQ¼LVRQVLQ]LHQVHUJKRRJ+HW
EHGUDJGDWYRRU$UWSOH[JHOGW¼ 234,- , is ook hoog, maar in ieder geval meer passend.
,QGHVFKHPD¶V]LMQEHLGHKXXUEHGUDJHQRSJHQRPHQ
Voorafgaand aan een mogelijk besluit willen we volledige duidelijkheid hoe de demarcatielijst
van de afbouw er uitziet. Anders gezegd: welke kosten vallen binnen de huurprijs en welke
niet. Hiermee kan het bedrag van de inrichtingskosten pas definitief worden bepaald.
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3.3 Hoofd overzicht extra lasten en baten
Hieronder werken we vier varianten van dekking uit waarbij we de volgende variabelen toepassen:
- huurprijs (huurprijs van Artplex, (hoge) prijs uit brief aan UCK)
- vierkante meters bibliotheek die ter beschikking wordt gesteld aan UCK (variatie 2000 of 1500m2)
- bijdrage uit vastgoed of andere dekking (wordt oa. mogelijk door meeropbrengst UCK panden).
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Bijlagen
Activiteiten en te leveren diensten per programmalijn en gevolgen voor de
huisvesting
1. Programmalijn Kunsteducatie in het onderwijs
Kernactiviteit: verzorgen van kunst- HQFXOWXXUHGXFDWLHSURJUDPPD¶VYRRUVFKROHQ
Doelgroepen van deze programmalijn zijn ten eerste de leerlingen en docenten in het primair en
voortgezet onderwijs. Deze programmalijn bestaat uit een breed oriënterend programma voor alle
scholen en een verdiepend programma voor scholen die een eigen cultuureducatiebeleid of
FXOWXXUSURILHOKHEEHQRIZLOOHQRQWZLNNHOHQ,QEHLGHSURJUDPPD¶VPDDNWKHW8&.YHUELQGLQJHQQDDU
zowel het educatieve aanbod van partners uit het culturele veld als de georganiseerde amateurkunst.
Het breed oriënterende aanbod is een binnenschools, uitgebalanceerd actief en receptief
kunsteducatieprogramma waarmee de leerling met kunst en cultuur verleid wordt.
Met het verdiepende programma wil het UCK in de komende jaren, nog meer dan voorheen,
investeren in scholen die zich willen profileren met cultuureducatie. Verdieping,
PHHUMDUHQVDPHQZHUNLQJHQGRRUORSHQGHOHHUOLMQHQ]LMQGDDULQFHQWUDOHWKHPD¶V+HW8&.RQGHUVWHXQW
deze scholen zowel bij het formuleren van de visie op cultuureducatie in het schoolprogramma als bij
de uitvoering daarvan.
In het verdiepende programma voor het voortgezet onderwijs gaat bijzondere aandacht van het UCK
naar de vmbo-scholen die cultuureducatie willen verankeren in hun schoolbeleid. Deze aandacht is
nodig omdat voor de vmbo-leerling actieve deelname aan kunst en cultuur minder vanzelfsprekend is
en minder van huis uit gestimuleerd wordt dan voor de havo- en vwo-leerling. Het UCK streeft samen
met deze vmbo-scholen naar doorlopende leerlijnen vanuit het primair onderwijs, van onderbouw naar
bovenbouw en naar het mbo.
Ten tweede zet het UCK in deze programmalijn zijn deskundigheid in voor ondersteuning van de
52&¶VELMKHWLQULFKWHQYDQGHPER-kunstvakopleidingen. Met een versterking van het mbokunstvakonderwijs worden het belang en het perspectief van de kunstvaNNHQRSGHYPER¶VYHUJURRW
2RNELMGH52&¶VJHOGWGDWZHDDQVOXLWHQELMVFKROHQGLH]LFKZLOOHQSURILOHUHQPHWFXOWXXUHGXFDWLH
7DOHQWRQWZLNNHOLQJFUHDWLHYHLQGXVWULHHQVFKRROEUHGHEHQDGHULQJ]LMQGDDUELMOHLGHQGHWKHPD¶V
De rol van het UCK in deze programmalijn is die van aanbieder, ondersteuner van de scholen en
intermediair naar partners uit het culturele veld.
Huisvesting:
De onderwijsactiviteiten vinden plaats op de scholen en op de hoofdlocatie in het (culturele) centrum.
Bij de activiteiten op scholen worden de daartoe gereserveerde ruimtes gebruikt bijvoorbeeld een
speellokaal, een handvaardigheidruimte een aula, etc. Iedere school beschikt over dergelijke ruimtes.
De activiteiten in het centrum zijn gericht op kunstactiviteiten die speciale (kwalitatieve) voorzieningen
YUDJHQELMYRRUEHHOGGLJLWDOHZHUNSODDWVHQRIOHVVWXGLR¶VRI]LMQJHULFKWRSHHQEXQGHOLQJYDQ
activiteiten, bijvoorbeeld een kunstendag. Hiervoor worden grote leslokalen ingezet.
Tevens zullen de activiteiten binnen het Kunstmenu (PO) en activiteiten voor het vak CKV (VO), beide
gericht op het bezoeken van voorstellingen, tentoonstellingen, films, museumeducatie, waarin
leerlingen kennismaken met professionele kunst , plaatsvinden in de centrumlocatie in de theaterzaal,
de concertruimte, etc.
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2. Programmalijn Kunsteducatie rondom het onderwijs

!"#$%&'()('"('*+)"#,-#."$+)%$+/0$1'"20&%'(")"+%&'()('"('"$+)--#+3#"2"+1&4-5"$+6"'+""$+)"#3($2($.+
'011"$+3($$"$1&4--51+"$+30('"$1&4--51+%%$3-27+
De Utrechtse brede school wil een spil zijn in de wijk en een brede basis bieden voor ontwikkeling en
RQWPRHWLQJZDDULQHHQEHODQJULMNHUROLVZHJJHOHJGYRRUNXQVWHQFXOWXXUSURJUDPPD¶V
In deze programmalijn heeft het UCK aandacht voor verbinding van het binnen- en buitenschoolse
kunsteducatieve aanbod op de locatie van de school of in de directe omgeving.
Voor de brede scholen uit het primair onderwijs horen, naast leerlingen en docenten, nu ook de
ouders en de wijkgemeenschap rond de school tot de belangrijkste doelgroepen van deze
programmalijn. Kunsteducatieve wijkvoorzieningen of activiteiten die ouderbetrokkenheid stimuleren,
kunnen ook onderdeel zijn van deze programmalijn, afhankelijk van het profiel (kansen- of buurtprofiel)
van de brede school. In het verzorgen van dagarrangementen zoekt het UCK samenwerking met
voor-, tussen- en naschoolse opvang en met cultuuractiviteiten in de wijk.
In de brede scholen uit het voortgezet onderwijs gaat het om vergelijkbare lijnen waarbij met name de
Cultuurcampus in Vleuterweide in het oog springt. De VO-leerlingen en -docenten blijven hier de
belangrijkste doelgroep. In het binnen- en buitenschoolse programma maakt het UCK verbindingen
naar cultuuractiviteiten in de wijk.
In deze programmalijn komen naast de school ook de overige samenwerkingspartners die participeren
in de brede school scherp in beeld. Het UCK profileert zich als partner in de brede school en sluit
daarbij zo veel mogelijk aan bij de beleidskaders van de gemeente. Het UCK heeft bijzondere
aandacht voor de brede scholen in de krachtwijken.

!
De rol van het UCK in deze programmalijn is die van partner, aanbieder, ondersteuner van de scholen
en regisseur van netwerken rond cultuureducatie op de brede school.
Huisvesting:
De activiteiten voor brede scholen vinden veelal plaats op en rondom de scholen en in de wijk vaak in
PXOWLIXQFWLRQHOHDFFRPPRGDWLHV 0)$¶V ,QGH]H0)$¶V]LMQYDDNVSHFLDOHNXQVWHGXFDWLHYHHQRI
presentatieruimtes. Presentaties van een bijzondere aard of van een speciaal niveau, kunnen in
verschillende situaties juist in het centrum plaatsvinden in bijvoorbeeld de theaterzaal, de
concertruimte, de tentoonstellingsruimte, etc.
3.Programmalijn Sociaal-artistieke kunsteducatie in de wijk
Kernactiviteit: verzorgen van toegankelijk en laagdrempelig kunsteducatieaanbod in de wijk en
sociaal-artistieke projecten vóór en samen met wijkbewoners.
,QGH]HSURJUDPPDOLMQ]HWKHW8&.KHWZLMNJHULFKWZHUNHQYRRUW'HSURJUDPPD¶V]LMQEHGRHOGYRRU
wijNEHZRQHUVGLHKHW8&.PHWGHRYHULJHSURJUDPPDOLMQHQQLHWEHUHLNW+HWSURJUDPPDµWRHJDQNHOLMN
NXQVWHGXFDWLHDDQERGLQGHZLMN¶LVEHGRHOGYRRUNLQGHUHQHQMRQJHUHQ,QGHµVRFLDDO-artistieke
SURMHFWHQ¶JDDWELM]RQGHUHDDQGDFKWXLWQDDUMRQJHUHQHQYROZDVVenen.
Met deze programmalijn sluit het UCK zo veel mogelijk aan bij bestaande initiatieven en netwerken in
de wijk. Vanuit deze netwerken werkt het UCK aan het oproepen van de vraag naar kunst- en
cultuuractiviteiten. Het UCK is ervan overtuigd dat kunst en cultuur het meest beklijft waar de
deelnemers verantwoordelijkheid dragen voor de activiteiten. Daarom worden in de sociaal-artistieke
projecten en het laagdrempelig maatwerk de doelgroepen betrokken bij het maken van keuzes van
zowel het ontwerp als dHXLWYRHULQJYDQGHSURMHFWHQ&HQWUDOHWKHPD¶VYDQGH]HSURJUDPPDOLMQ]LMQ
diversiteit, bottom-up werken, talentontwikkeling, co-eigenaarschap en peereducatie.
Bijzondere aandacht in deze programmalijn gaat uit naar de vijf Utrechtse krachtwijken Kanaleneiland,
Overvecht, Ondiep, Zuilen en Hoograven. Hoogwaardige laagdrempeligheid en voortdurende
vernieuwing van werkvormen zijn daarbij noodzakelijk.
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Het UCK zoekt vanuit deze programmalijn voortdurend verbinding met de amateurkunsteducatieactiviteiten die het UCK vanuit centrale locaties in de wijken organiseert. De rol van het UCK in deze
programmalijn is die van aanbieder en regisseur van netwerken van community art en sociaalartistieke netwerken.
Huisvesting:
Voor de wijkbenadering werken we in ieder geval vanuit drie wijklocaties:
* het UCK Kunstencentrum in de Cultuurcampus Leidsche Rijn/Vleuten de Meern
(UCK/Amadeuslyceum)
* het Doe mee centrum in Overvecht (UCK/vijf partners)
* de wijklocatie in Hoograven
De presentatie van wijkactiviteiten kan in verschillende situaties juist in het centrum plaatsvinden.
4. Programmalijn Amateurkunsteducatie in de stad
Kernactiviteit: verzorgen van veelzijdig en breed stedelijk amateurkunsteducatie aanbod
Deze programmalijn bestaat uit oriënterende en enthousiasmerende cursusactiviteiten in de wijk tot
verdiepende, coachende en werkplaatsactiviteiten voor de Utrechtse burger op de centrale locaties
van het UCK. Vanuit dit aanbod maken we verbindingen naar de georganiseerde amateurkunst en de
kunstvakopleidingen. Het aanbod, waarin alle kunstdisciplines vertegenwoordigd zijn, is
toonaangevend en inhoudelijk gevoed vanuit de kunsten.
Het UCK wil de toegankelijkheid van zijn amateurkunsteducatie-activiteiten vergroten door:
x
x
x
x
x
x

voor de lagere inkomensgroepen gebruik te gaan maken van de ruimere kortingsmogelijkheden
van de U-pas;
samen met de gemeente zoeken naar mogelijkheden voor een op te richten jongeren-cultuurfonds
voor de middeninkomens in het kader van talentontwikkeling van de jeugd;
het aantal leslocaties in de wijk uit te breiden;
YHUELQGLQJHQWHPDNHQPHWKHWSURJUDPPDµWRHJDQNHOLMNNXQVWHGXFDWLHDDQERGLQGHZLMN¶XLWGH
programmalijn Sociaal-artistieke kunsteducatie in de wijk, dat is bedoeld voor kinderen en
jongeren;
een nieuwe centrale hoofdvestiging te creëren waar alle kunstdisciplines bij elkaar komen;
samenwerking te onderzoeken met verschillende particuliere aanbieders.

Met deze aanpak zal het bereik van de amateurkunsteducatie-activiteiten substantieel groeien.
Tevens zal het UCK ruimte maken voor trajecten waarin bijzondere talenten onder de cursisten
worden gecoacht en gestimuleerd om door te stromen naar een kunstvakopleiding.
De verbindingen met de georganiseerde amateurkunst worden aangehaald. Het UCK wil de
amateurkunst ondersteunen door ontmoeting en uitwisseling te faciliteren en door het
amateurkunsteducatieaanbod af te stemmen op de behoefte van de georganiseerde amateurkunst.
Samenwerking en afstemming met ZIMIHC is daarin vanzelfsprekend.
Ook vraagt de doelgroep senioren een aanbod op maat dat antwoord moet geven op de nieuwe
vragen uit deze doelgroep. De rol van het UCK in deze programmalijn is die van aanbieder, producent,
bemiddelaar en organisator. In het amateurkunsteducatieprogramma willen we de
presentatiemogelijkheden uitbreiden en de doorstroming naar de georganiseerde amateurkunst
vergroten.
Huisvesting:
De (getalenteerde) amateurs komen naar het centrum op de hoofdlocatie. Tevens zullen de
samenwerkingspartners op het vlak van de amateurkunst (verenigingen en particuliere aanbieders)
ook activiteiten kunnen uitvoeren in de centrumlocatie van het UCK. Dit kunnen bijvoorbeeld
educatieve activiteiten zijn, presentaties en festivals. Totaal 5500 m2. Dit aantal meters is gebaseerd
op een optelling van de huidige centrumfuncties waar we 7500 cursisten per week ontvangen. De
noodzakelijke groei vanuit de knelpunten die er op het ruimtegebruik zijn, vangen we op door de
integratie van de verschillende centrumpanden in de nieuwe hoofdlocatie.
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5. Kenniscentrum
Het UCK constateert een groeiende behoefte aan kennis en advies op het gebied van kunst- en
cultuureducatie bij scholen en instellingen en een groeiende behoefte aan kunsteducatiemaatwerk
voor bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen.
Het UCK gebruikt zijn kennis van de markt om zich verder te profileren als hét kunsteducatiecentrum
van de stad Utrecht. Om deze kennis op een goede manier te gebruiken, gaan we de kennis in de
organisatie bundelen in een kenniscentrum. Het UCK gebruikt de kennis om het bereik en de kwaliteit
van zijn activiteiten te vergroten en om door betaalde opdrachten een bijdrage te leveren aan de
kenniscirculatie en professionalisering van kunsteducatie in de stad. Samenwerking met de HKU en
mogelijk de universiteit ligt hierbij voor de hand. Daarnaast kan marktonderzoek, externe opdrachten
voor bijvoorbeeld het ministerie van OC&W, de gemeente Utrecht, dienstverlening aan
samenwerkingspartners, conferenties en debatten, fonds- en sponsorbeleid en internationale
uitwisseling (voor zover deze gerelateerd zijn aan de missie van het UCK) deel uitmaken van het
vermarkten van kennis en het uitvoeren van projecten. Naast de genoemde invalshoeken, bekijken we
in het voorbereidingstraject van de nieuwe huisvesting of het beoogde kenniscentrum zinvol verbreed
zou kunnen worden met de partners Bibliotheek en Artplex.
Huisvesting:
De activiteiten van het Kenniscentrum zullen studieus of scholend van karakter zijn en in beginsel in
de centrumlocatie plaatsvinden. Dat kan in de vorm van congressen, (project) presentatie en/of
cursussen.

!
!

!
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Twee Hoofdpunten uit het Strategisch beleidsplan Dynamisch en Kleurrijk
2009-2012
De missie van het UCK luidt als volgt:
µ+HW8WUHFKWV&HQWUXPYRRUGH.XQVWHQ 8&. LVHHQFXOWXUHOHRQGHUQHPLQJGLHPHWSOH]LHU
SDVVLHHQNZDOLWHLWGH8WUHFKWVHEXUJHUVWLPXOHHUWRP]LFKWHRQWSORRLHQPHWHQGRRUNXQVW¶
8&.¶VURXWHYRRUDFWLHYHNXQVWbeoefening
Elk mens heeft talenten. Het is de kunst deze te ontdekken, zichtbaar te maken en te
ontwikkelen. In 2000 lanceerde het UCK de filosofie van het ketenaanbod in de kunsteducatie. Dit
denken zet het UCK voort in de route voor actieve kunstbeoefening.
Deze route start met UCK-activiteiten op school en in de wijk die het kind en de jongere verleiden om
aan kunst- en cultuuractiviteiten deel te nemen. Het UCK stimuleert de kinderen en jongeren om hun
talenten te gebruiken en te ontwikkelen in binnen- en buitenschoolse vervolgactiviteiten op school en
in de wijk. Als het talent eenmaal bewust heeft gekozen voor een ontwikkeling in de kunsten, kan hij of
zij doorstromen naar het amateurkunsteducatie aanbod om zich met plezier en passie verder te
ontplooien met en door kunst tot aan semiprofessioneel niveau.
Waar de Utrechter ook in- en uitstapt in deze route, deelname zorgt voor vergroting van
cultuurparticipatie die de kleurrijkheid van de samenleving bevordert.
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Vergroting cultuurdeelname
Centraal in het UCK-beleid voor de komende jaren staan het verleiden van de Utrechtse burger tot
cultuurdeelname, het verdiepen van het kunsteducatieaanbod en een krachtige profilering van het
UCK.
De focus van ons werk richten we op kinderen en jongeren, daarnaast vragen ook de doelgroepen
volwassenen en senioren een aanbod op maat. Verder zullen we ons meer op het bedrijfsleven gaan
richten door het ontwikkelen van specifieke activiteiten.
Het UCK wil in de periode 2009-2012 veel investeren in het wijkgericht werken. Iedere wijk of
combinatie van wijken vraagt om een eigen aanpak. Waar zinvol en mogelijk ontwikkelen we dit verder
met verschillende samenwerkingspartners. Het UCK geeft daarin voorrang aan de krachtwijken.
De potentiële groei en de sterke behoefte aan cultuur in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern vraagt om
een intensieve rol van het UCK. Het UCK is daarin een vanzelfsprekende en onmisbare partner om
via de route voor actieve kunstbeoefening talentontwikkeling vorm te geven.
Verleiden op school en in de wijk
Kunsteducatie geldt als drager voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke voeding. Het UCK
werkt daarbinnen aan het verleiden van een brede doelgroep tot cultuurdeelname.
Kunsteducatie begint op school. Vervolgens treffen we de jeugd rondom de school en in de wijk. Het
UCK zal haar activiteiten in de wijk uitbreiden. Een doorgaande lijn van onderwijs en sociaal-artistieke
projecten naar de amateurkunsteducatie vormt de rode draad. Het UCK ziet nieuwe mogelijkheden,
door samenwerking en wijkgericht werken, om de aansluiting tussen het verleidende laagdrempelige
aanbod en het verdiepende aanbod te verbeteren.
De digitalisering van de samenleving biedt mogelijkheden om ons aanbod nog toegankelijker te
maken en de aansluiting met jongeren te vergroten. Voor het effectief verleiden van de Utrechtse
burger is aansluiting bij de culturele diversiteit van de samenleving een noodzaak, zowel voor wat
betreft aanbod als personeel.
Oefenen en verdiepen en ontmoeting in het centrum
In en rondom het onderwijs sluiten we aan bij scholen die cultuureducatie willen verankeren in hun
onderwijsprogramma. Het verleidend aanbod zal plaatsvinden in de wijk. Het oefenen en het
verdiepen vinden vooral centraal plaats, op de hoofdlocatie in het centrum en de nevenlocatie in
Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern.
Redenerend vanuit de trend dat mensen graag in eerste instantie dicht bij huis activiteiten willen
ondernemen betekent dit dat een wijkgerichte aanpak de basis vormt voor kunsteducatie.
'DDUQDDVWJHOGWGDWNLQGHUHQMRQJHUHQHQYROZDVVHQHQHONDDUJUDDJ¶OLYH¶ZLOOHQRQWPRHWHQHQ
daarvoor gaat men de deur uit. Omdat ontmoeting in de kunsteducatie een belangrijk aspect blijft zal
de centrumfunctie hierbij een cruciale rol kunnen vervullen.
De digitalisering zal tevens leiden tot ICT-toepassingen waarbij een coachende en interactieve manier
van lesgeven wordt uitgewerkt. Het UCK focust op talentontwikkeling voor kinderen, jongeren en
volwassenen in alle kunstdisciplines. De verbindingen naar de georganiseerde amateurkunsten en de
kunstvakopleidingen worden door het UCK aangehaald en versterkt, evenals de relatie met de
particuliere aanbieders.
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Gespecificeerde ruimte behoefte UCK in Bibliotheek++
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Besluitenhistorie
Projectorganisatie Stationsgebied
P o s t a d r e s Postbus 1273, 3500 BG Utrecht
B e z o e k a d r e s Vredenburg 40, Utrecht
T e l e f o o n 030 - 286 96 00
F a x 030 - 286 96 01

Betreft
Datum

Besluitenhistorie nieuwe centrale Bibliotheek ++

E - m a i l stationsgebied@utrecht.nl
1

20 februari 2011

Deze besluitenhistorie bevat de openbare besluiten en beleidsuitspraken van het college van Burgemeester
en Wethouders en de gemeenteraad over de te realiseren bibliotheek in het Stationsgebied. Voor de
precieze omschrijving, zie voetnoot 1.
2 1 f e b r u a r i 2 0 0 2 Eindrapportage Planontwikkeling Stationsgebied (Plan A) bijlage bij het raadsvoorstel

2002, nr. 28)

Ruimtelijke reservering bibliotheek Westplein.
2 4 j u n i 2 0 0 3 Raadsbrief (Masterplan Stationsgebied)
Toelichting bij raadsbrief 24 juni 2003, kenmerk 03.730.264, over concept materplan Stationsgebied
(bladzijde 16) "Visie A omschrijft geen bebouwing op het Smakkelaarsveld, maar sluit het overigens ook
niet uit. Toch waren er specifieke redenen om op deze plek te kiezen voor bebouwing bijvoorbeeld niet
voor groen. Bebouwing bleek met name nodig met het oog op de sociale veiligheid en de leefbaarheid.
Bebouwing past ook beter bij het drukke busverkeer op dit punt. Daarnaast is het Smakkelaarsveld het
draaipunt waarop de Nieuwe Stationsstraat met de nieuwe stationsentree uitkomt. Dat geeft een speciale
aanleiding voor bebouwing, bijvoorbeeld voor een markant publiekstrekkend openbaar gebouw,
bijvoorbeeld een centrale bibliotheek, dat diagonaal tegenover het nieuwe Muziekbeleid staat. Het nieuwe
ontwerp herstelt bovendien het historische profiel op het Smakkelaarsveld met het terug brengen van de
'zwaaikom' die hier eeuwen gelden ook al in de Leidsche Vaart lag.
S e p t e m b e r 2 0 0 3 Masterplan / bladzijde 75

"Het Smakkelaarsveld opgenomen: een publiek gebouw met max. 18.000 m2 BVO, 20/25 meter hoog."
2 8 o k t o b e r 2 0 0 3 B&W Besluit (informatiebrief aan de cie’s MO en SO d.d. 28 oktober 2008)

1) directeuren POS en Bibliotheek op te dragen het programma van eisen te actualiseren en toe te spitsen
op de locatie Smakkelaarsveld, zoals opgenomen in het Masterplan Stationsgebied en dit programma, incl.
geactualiseerd investeringsoverzicht ter vaststelling aan het college voor te leggen
2) Hen tevens op te dragen een nadere oriëntatie uit te voeren naar de financiële en juridische
mogelijkheden en haalbaarheid van private financiering voor de nieuwbouw Centrale Bibliotheek
1 1 d e c e m b e r 2 0 0 3 Raadsvoorstel (Vaststelling Masterplan Stationsgebied) (2003/277)
Raad stelt het Masterplan vast, met o.a.
motie nieuwe centrale bibliotheek (2003/M183): `Is van mening dat wenselijk is op termijn een nieuwe
centrale bibliotheek binnen het stationsgebied te realiseren, en verzoekt om onderzoek naar kosten en
financieringsbronnen (resultaten uiterlijk juni 2004 presenteren)
1

in 2003 werd gesproken over een publiek gebouw. In later jaren wordt gesproken over vastgoed Smakkelaarsveld

(Bibliotheek ++ inclusief woningen, parkeergarage en fietsenstalling), alsmede het Smakkelaarsveld en de verbreding
water in de Van Sijpesteijntunnel

0 9 n o v e m b e r 2 0 0 4 Raadsbrief 2(Haalbaarheidsonderzoek nieuwe centrale bibliotheek)(n.a.v. motie

2003/M183)

1 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 B&W Besluit (Beantwoording 17 februari 2005 aan de raad verstuurd).
Beantwoording schriftelijke vragen 2005/ 17 VVD over onderwijsbegroting in relatie tot nieuwe bibliotheek
A p r i l 2 0 0 6 Collegeprogramma 2006/2010 (Utrecht voor elkaar). Bespreking collegeprogramma in de raad:

27 april 2006.

Er komt een nieuwe centrale bibliotheek op een nog te bepalen plaats in het Stationsgebied, mits de
financiering rondkomt; mogelijkheden voor publiekprivate financiering worden onderzocht. Daarvoor extra
financiering (1.8 miljoen).
1 5 j u n i 2 0 0 6 B&W Besluit (uitwerking functionele studie centrale bibliotheek)
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. op basis van de functionele studie van Gemeentebibliotheek en NS Vastgoed, de directeur POS op te
dragen voor eind december 2006 een programmatisch/ financieel onderzoek te verrichten naar de locatie
Nieuwe Stationsstraat noord.
2. Zodra de ruimtelijke programmatische en financiële kaders in voldoende mate zijn vastgelegd met een
private partij, directeur OGU en/of POS i.o.m. de directeur GBU te machtigen aansluitend te starten met de
huuronderhandelingen.
3. De commissie Stedelijke Ontwikkeling en de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling informeren zodra
er voldoende duidelijkheid is over de onder punt 2 genoemde ruimtelijke, programmatische financiële
kaders.
1 7 j u l i 2 0 0 7 B&W Besluit (locatie nieuwe centrale bibliotheek) Informatiebrief aan de cie’s MO en SO 28

augustus 2007.(behandeld in commissie MO 15 november 2007).
1) Het Smakkelaarsveld aan te wijzen als locatie voor de nieuwe centrale bibliotheek en de directeur POS op
te dragen daarvoor de voorbereidende werkzaamheden te starten, met het opstellen van een Integraal
programma van eisen
2) De directeur Bibliotheek opdracht te geven voor de zomer 2008:
a. een financieel sluitend plan te presenteren inclusief externe bijdrage en subsidies met inachtneming van
twee voorwaarden:
- de uitgangspunten van het integraal accommodatiebeleid toe te passen op de panden van de bibliotheek.
- de vrijvallende investering van 1.800 m2 ad ! 3,97 miljoen uit het referentiekader Leidsche Rijn als
dekkingsmiddel in te zetten voor de nieuwe bibliotheek.
b. Een voorstel uit te werken voor samenwerking Bibliotheek met Artplex en Utrecht Centrum voor de
Kunsten en mogelijke andere partners.
3) Directeur POS opdracht te geven in het verlengde van beslispunt 2 voor de zomer 2008 de
deelgrondexploitatie Smakkelaarsveld en omgeving op te stellen en deze ter besluitvorming voor te leggen.
4) De directeur Bibliotheek in samenwerking met directeur POS opdracht te geven tot het opstellen van een
plan van aanpak voor het verdere proces: starten IPVE, schetsontwerp, prijsvraag, peiling Utrechtse
bevolking.
5) De commissie Stedelijke Ontwikkeling te informeren en de wethouder te machtigen de commissiebrief
vast te stellen0.
2

Raadsbrief: brief van het college van B&W aan de raad.

2

1 5 j u l i 2 0 0 8 B&W Besluit (Brief aan de commissie MO en SO 15 Juli 2008)
1. in te stemmen met het juryadvies architectenselectie om de ontwerpopdracht voor het vastgoed
Smakkelaarsveld te gunnen aan het architectenbureau Rapp+ Rapp.
2. de opdracht aan Rapp+ Rapp definitief te gunnen nadat op 9 september 2008 door het College een
besluit is genomen over de financiële en organisatorische onderwerpen.
1 9 a u g u s t u s 2 0 0 8 B&W Besluit (Brief aan gemeenteraad 19 augustus 2008)

1. dit besluit als vertrouwelijk te beschouwen totdat betrokken bureaus zijn geïnformeerd( uiterlijk tot 22
augustus 2008)
2.Opdracht te verlenen aan Bureau Aanbestedingen om uiterlijk 18 september een rapportage te laten
overleggen met daarin a) een analyse van de ontstane situatie en b) verbetermaatregelen om te voorkomen
dat een dergelijke situatie opnieuw kan ontstaan.
3.Wethouder Janssen op te dragen de communicatie over dit besluit ter hand te nemen.
4. Directeuren Bibliotheek en POS op te dragen een presentatie te laten voorbereiden door bureau VMX.
5. Bijgaande brief vast te stellen en - nadat de betrokken bureaus zijn geïnformeerd- aan de raad te
versturen.
0 8 s e p t e m b e r 2 0 0 8 Raadsbrief (raadsdebat 11-september-2008)
1 1 s e p t e m b e r 2 0 0 8 Debat (architectenselectie bibliotheek ++)(Motie overgenomen en ingetrokken)
Motie 2008/M040: Het boek is uit
Toezeggingen:
1. Wethouder Janssen zegt toe dat het college de raad in bestuursrapportages of in verantwoordingen zal
informeren als er extra kosten worden gemaakt.
2.Wethouder Janssen zegt toe dat de voorlopige en definitieve ontwerpen door het college zullen worden
vastgesteld, maar dat het college de gemeenteraad daarover zal informeren, zodat de raad voordat er
daadwerkelijk wordt gebouwd kan beoordelen of ook de door de jury al benoemde knelpunten in voldoende
mate zijn opgelost.
0 1 o k t o b e r 2 0 0 8 Raadsbrief (onderzoek architectenselectie bibliotheek ++)
1 6 j a n u a r i 2 0 0 9 Raadsbrief (Brief college bibliotheek ++)
0 9 f e b r u a r i 2 0 0 9 Raadsbrief (Hoger beroep Rapp+Rapp) (Bekendmaking dagvaarding Rapp+Rapp

Rapp+Rapp B.V. uit heeft op donderdag 5 februari 2009 hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 9
januari 2009. De rolzitting bij het Hof Amsterdam staat gepland op 16 juni 2009.
2 3 f e b r u a r i 2 0 0 9 Raadsbrief (Informeren over aanvraag spoedappel).
0 4 m a a r t 2 0 0 9 Raadsbrief (informeren over besluit hof aanvraag spoedappel).
Het Hof heeft besloten dat het hoger beroep zal worden behandeld als een spoedappel. Rapp+Rapp dient
op 17 maart 2009 haar gronden waarop zij het hoger beroep baseert in te dienen en te onderbouwen
(grieven). Daarna krijgt de gemeente een termijn van twee weken om hierop schriftelijk te reageren. De
procedure van vorming van een nieuwe jury en herbeoordeling van de visies van de inschrijvende
architecten wordt parallel aan het hoger beroep voortgezet.

3

1 9 m a a r t 2 0 0 9 Raadsbrief (Jury bibliotheek ++).
2 0 m e i 2 0 0 9 Raadsbrief (Hoger beroep Rapp+Rapp)(voortgang rechtszaak).
2 0 a u g u s t u s 2 0 0 9 B&W besluit (vervolg uitspraak gerechtshof architectenselectie Bibliotheek ++)
1. De uitspraak van het gerechtshof over de architectenselectie uit te voeren en de oorspronkelijke jury de
opdracht te geven om de reeds gegeven beoordelingen van de visies van de architectenbureaus (neergelegd
in het juryverslag) te vertalen in een cijfermatige beoordeling. De cijfermatige beoordeling wordt
transparant en deugdelijk gemotiveerd.
2. De raad te informeren.
2 5 a u g u s t u s 2 0 0 9 Raadsbrief (hoger beroep Rapp+Rapp)
1 5 o k t o b e r 2 0 0 9 Commissiebrief Mens & Samenleving en Stad & Ruimte(Architectenselectie nieuwe

Centrale Bibliotheek)

De ontwerp- opdracht voor de Bibliotheek++ wordt voorlopig gegund aan architectenbureau Rapp+Rapp.
De jury heeft, zoals het Gerechtshof 4 augustus 2009 oordeelde, haar oorspronkelijke beoordeling van de
visies van de zeven architectenbureaus vertaald in cijfers. Hieruit blijkt dat Rapp+Rapp het hoogste cijfer
voor de visie scoort. Op grond van deze visie, de juridische en commerciële aspecten heeft dit
architectenbureau de beste inschrijving gedaan en komt zij in aanmerking voor gunning van de opdracht.
1 5 d e c e m b e r 2 0 0 9 B&W Besluit (Integrale ontwikkeling Smakkelaarsveld incl. Bibliotheek)
Besluit:
1.

Op basis van de investeringsanalyse gebieds- en gebouwsontwikkeling Smakkelaarsveld (7 dec.
2009) de grondexploitatie Smakkelaarsveld te openen, deze toe te voegen aan de grondexploitatie
Stationsgebeid fase 1 en dit te regelen (inclusief begrotingswijziging) bij de bestuursrapportage
Stationsgebied 2010.

2.

Voor de plankosten vastgoedontwikkeling een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van
!2.2 mio.

3.

Voor de kosten van planvoorbereiding voor de Bibliotheek een krediet beschikbaar te stellen van
!700.00, te onttrekken uit de gevormde reserve voor de nieuwbouw Bibliotheek Smakkelaarsveld.

4.

Op basis van artikel 25 gemeentewet geheimhouding op te leggen aan de investeringsanalyse
gebied- en gebouwontwikkeling Smakkelaarsveld 7 december 2009.

5.

In te stemmen met het integraal programma van eisen/functioneel ontwerp Smakkelaarsveld dd. 4
september 2009, inclusief de voorkeursvariant 'groen' en inclusief de ligging van de HOV-baan
Smakkelaarsveld.

6.

In te stemmen met variant 2 uit de studie bevaarbare Van Sijpesteintunnel (water verbreden en noordelijk
trottoir opheffen);

7.

De ontwerpopdracht voor het vastgoed Smakkelaarsveld definitief te gunnen aan het architectenbureau
Rapp+Rapp

8.

Te besluiten het ambtelijk opdrachtgeverschap voor de verdere vastgoedontwikkeling op te dragen aan de
directeur POS.

9.

Voorlopig in de grondexploitatie Smakkelaarsveld een bijdrage van ! 0,75 mio op te nemen ten laste van
de reserve nieuwbouw centrale bibliotheek.

10. Directeur Bibliotheek op te dragen in samenwerking met Artplex, voor 1 februari 2010, het integraal
programma van eisen casco op te stellen en vervolgens het programma van eisen voor de inbouw en een
samenwerkingsconvenant met een pre-huurcontract tot stand te brengen.
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11. De directeur Artplex uiterlijk medio 2010 een afnamegarantie voor het gedeelte Artplex in de
vastgoedontwikkeling te laten overleggen.
12. Indien de directeur Artplex daar binnnen de gestelde termijn niet in slaagt, de m2 aan te wenden voor de
realisering van extra appartementen.
1 1 f e b r u a r i 2 0 1 0 Raadsbesluit ((Integrale ontwikkeling Smakkelaarsveld, incl. Bibliotheek) 2010/16)

met daarbij motie De Bieb ++ niet zonder raad (motie 2010, 07);

1. het programma Vastgoed Bibliotheek ++ Smakkelaarsveld vast te stellen op:
- nieuwe centrale bibliotheek 14.400 m2 bvo;
- artplex 4.400 m2 bvo;
- 123 woningen en
- 260 parkeerplaatsen;
2. op basis van de investeringsanalyse gebieds- en gebouwontwikkeling Smakkelaarsveld (7 december 2009) de
grondexploitatie Smakkelaarsveld te openen, deze toe te voegen aan de grondexploitatie Stationsgebied fase 1 en
die te regelen (inclusief begrotingswijziging) bij de bestuursrapportage Stationsgebied 2010;
3. uit de verwachte meeropbrengst pand Oudegracht 162 een bedrag van EUR 100.000,00 uit het
meerjarenprogramma Vastgoed aan te wenden voor de exploitatie van de nieuwe centrale bibliotheek;
4. voor de plankosten vastgoedontwikkeling een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van EUR 2,2 miljoen;
5. voor de kosten van planvoorbereiding voor de bibliotheek een krediet beschikbaar te stellen van EUR
700.000,00, te onttrekken uit de gevormde reserve voor de nieuwbouw Bibliotheek Smakkelaarsveld en
6. ten aanzien van de investeringsanalyse gebied- en gebouwontwikkeling Smakkelaarsveld (7 december 2009),
geheimhouding als bedoeld in artikel 55, eerste lid en artikel 25, tweede lid gemeentewet op te leggen.

Motie De Bieb++ niet zonder de raad ( motie 2010, nr. 7):
draagt het college op:
De directies van Artplex en UCK te verzoeken voor 1 augustus 2010 een exploitatie op te stellen zoals die
zal luiden indien zij gehuisvest worden in de Bieb++
Op basis van deze exploitatieopzet te beoordelen of, en zo ja in welke omvang Artplex en / of UCK op het
Smakkelaarsveld gehuisvest kunnen worden en wat hiervan de financiële consequenties zijn;
De raad hierover en over de consequenties daarvan voor de verdere invulling van de Bieb++ te informeren.
voor 1 oktober 2010 de raad een voorstel te doen over de definitieve invulling van het functionele
programma van de Bieb++
Daarbij de vierkante meters die vrij komen indien Artplex niet of slechts in kleinere omvang haalbaar blijkt
te zijn, te vervangen door woningen.
1 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 ( gemeenteraadsvergadering over de programmabegroting 2011)
Motie integrale afweging Bibliotheek ++ (motie 2010, nr. 53)
draagt het college op:
Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2011 de raad te informeren over de financiële en andere consequenties
voor realisatie en exploitatie van in ieder geval de volgende varianten met betrekking tot de ontwikkeling
op het Smakkelaarsveld:
o een multimediacentrum op ’t Smakkelaarsveld incl. UCK, Artplex, Bieb, woningen en parkeerplekken.
o een multimediacentrum op’t Smakkelaarsveld incl. Artplex, Bieb, woningen en parkeerplekken.
o een Bieb++ op het Smakkelaarsveld, woningen en parkeerplekken.
o Artplex op het Smakkelaarsveld, inclusief woningen en parkeerplekken
o De ontwikkeling van woningen en parkeerplaatsen op het Smakkelaarsveld.
o Geen bouwontwikkelingen op het Smakkelaarsveld.
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Deze keuzes uiterlijk in het 1 e kwartaal van 2011 voor te leggen aan de raad.

2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 Schriftelijke vragen 24 januari 2011 nummer 9 inzake vertraging bouw Bibliotheek ++
(vragen Rottier en Ravesteijn).
2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 B&W Besluit beantwoording schriftelijke vragen 24 januari 2011 nummer 9 inzake
vertraging bouw Bibliotheek ++

Raadsbrief: brief van het college van B&W aan de raad.

Commissiebrief: brief van het college van B&W aan een commissie.
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