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onderwerp: Gevelproblematiek Amphion 
   
 
 
1. Wat is er wanneer gebeurd? 
 
Hierbij een chronologische weergave van de gevelproblematiek:  
- juni 2010: oplevering van de schouwburg.  

- juli 2010: signalering dat ter plaatse van de expeditiedeur het gevelmetselwerk is   
gaan werken en lijkt af te schuiven. Hierover vind onderling overleg plaats tussen de 
bij de bouw van de schouwburg betrokken partijen en uiteindelijk herstel.  

- 2013: scheurvorming in het metselwerk.  

- 2014: aansprakelijkheidstelling aannemer en adviseur.  

- januari 2015: start procedure ten overstaan van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.  

- juli 2015: raadsbesluit over de vorming van een bestemmingsreserve om zodoende de 
vervangingsinvesteringen bij Amphion te kunnen betalen met daarbij de 
inspanningsverplichting voor Amphion om ook een financiële bijdrage te leveren.  

- maart 2018: vonnis Raad van Arbitrage voor de Bouw inhoudende:  
o  claim in de richting van aannemer Aan de Stegge afgewezen;  

o  de constructeur (ABT), de projectmanager (BBN) en de adviseur (BDA) zijn 
veroordeeld tot het betalen van een bedrag aan Amphion (ABT tot € 225.000,-- / 
BBN tot € 260.000,-- / BDA tot € 26.000,--1).  

- 24 april 2018: besluit college B&W naar aanleiding van scheidsrechtelijk vonnis van de 
Raad van Arbitrage voor de bouw:  
o  kennisgenomen van het vonnis;  

o  akkoord gaan met de poging van Amphion om met partijen te komen tot een  
 minnelijke schikking om zodoende verder procederen te voorkomen.  

- april 2018: uw raad wordt op basis van het collegebesluit van 24 april 2018 via een 
geheime raadsmededeling (2018 – 40) op de hoogte gesteld van het vonnis van de 
Raad van Arbitrage voor de Bouw. 

- Voorjaar 2018: ABT (veroordeeld tot betaling van € 225.000,--) stelt hoger beroep in bij 
de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Amphion stelt hoger beroep in tegen Aan de 
Stegge.  

- Vanaf de zomer 2018 volgt Amphion inzake de gevelproblematiek een zogenaamd 
tweesporenbeleid waarover in het raadsvoorstel meer.    

 
2. (Financieel) kader meegegeven aan Amphion 
 
Ons college is zeer regelmatig door de directeur en raad van commissarissen van Amphion 
geïnformeerd over de gevelproblematiek en de in dat verband gevoerde gesprekken 
tussen de schouwburg en de oorspronkelijke bouwer (Aan de Stegge) over het herstel van 
de gevel. Wij hebben als college aan Amphion het volgende (financieel) kader 
meegegeven voor deze gesprekken:  
 
De gemeente wil als aandeelhouder een terughoudende houding blijven aannemen m.b.t. 
de te nemen stappen rond de gevelproblematiek. Tegelijkertijd is er het gemeentelijk 
besef dat de stappen die Amphion hierin zet, de gemeentelijke financiële positie 
nadrukkelijk raken.  
 

                                                      
1 BBN en BDA zijn niet in hoger beroep gegaan zodat de gerechtelijke procedure Amphion een bedrag van  
   € 286.000,-- heeft opgeleverd.  
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Voor de gemeente geldt dat het in het rapport van de IA-groep genoemde bedrag (€ 2,3 
miljoen) het maximale kader is waar gemeente rekening mee houdt. Of Amphion op basis 
hiervan kan c.q. wil schikken is aan haar, dat geldt ook voor mogelijke 
aanbestedingsrisico’s die uit deze stap zouden kunnen voortvloeien.  
 
Indien Amphion kiest voor het spoor verder procederen en aanbesteden (met de kans dat 
de lasten later hoger uitvallen dan genoemd bedrag van € 2,3 miljoen), dan is sprake van 
een nieuwe situatie die aan het college zal worden voorgelegd. Gemeente wil Amphion 
meegegeven om in dat kader ook nadrukkelijk naar andere oplossingen te kijken dan één 
op één herstel van de huidige gevel. Bijvoorbeeld via verduurzaming van de gevel 
waarmee de exploitatielasten mogelijk kunnen worden verminderd.  
 
Over andere financiële vraagstukken (reserveopbouw, vervangingsinvesteringen) worden 
geen uitspraken gedaan, zolang het rapport Stolwijk niet in gemeentelijk bezit is en 
beoordeeld.  
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