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Betreft: zorg over voortgang project verbouwing en verhuizing KCA 

  

Maassluis, 29 juni 2022  

  

Geacht college,  

  

Al sinds enige tijd is bekend dat de Kunst en Cultuuracademie (KCA) moet vertrekken uit het 

gebouw aan de IJsvogelstraat vanwege andere plannen met woningbouw in dit gebied. De 

CRM heeft daarvoor aandacht gevraagd en constateert dat er tijdig gesprekken zijn gevoerd 

met de KCA over een verhuizing. Uiteindelijk is het plan gevormd om de KCA te laten in 

huizen in het gebouw van Theater Koningshof aan de Uiverlaan. Een beweging die door 

wethouder Bronsveld is begeleid en in lijn is met de Cultuurvisie en plannen voor de 

Koningshof zoals die een aantal jaren geleden zijn vastgesteld. Daarvoor is wel een 

verbouwing noodzakelijk van het gebouw aan de Uiverlaan. Ook hier is tijdig vorm aan 

gegeven. De wethouder heeft de gemeenteraad daarover op verschillende momenten 

geïnformeerd. Tevens heeft zij de benodigde financiële middelen geregeld. 

In een advies van de CRM hebben wij op deze beweging en verbouwing ook positief 

gereageerd (zie ons advies d.d. 13 april 2021). Kortom hulde voor de wijze waarop dit is 

aangepakt. 

 

Plan gereed, middelen beschikbaar, ontwerp en tekeningen gemaakt en het vooruitzicht dat de 

KCA met ingang van het nieuwe cursusseizoen na de zomer van 2022 vanuit de Koningshof 

kon gaan opereren. Helaas hebben wij in de afgelopen maanden steeds meer signalen 

ontvangen dat het niet opschiet met deze verbouwing. En dan met name omdat e.e.a. is 

overgedragen aan een nieuwe projectleider, weer extra vragen werden gesteld, nieuwe mensen 

die betrokken raken weer hun eigen idee en inbreng willen hebben, partijen wellicht weer 

mogelijkheden zien om opnieuw wensenlijstjes in te brengen en dus even kort geformuleerd 

‘het hele proces weer van voor af aan begint’. In ons regulier overleg met de 

portefeuillehouder cultuur mevrouw Bronsveld van 19 mei jl. is ons ook medegedeeld dat het 

project (ernstige) vertraging heeft opgelopen. 

 



Zodanige vertraging dat de verbouwing in mei/juni 2022 nog niet eens gestart is, de KCA niet 

terecht kan in Koningshof, er een alternatieve tijdelijke locatie moet worden gevonden en 

inmiddels hogere kosten voor de verbouwing en kosten voor het tijdelijk onderbrengen van de 

KCA elders. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze tijdelijke huisvesting in de voormalige 

bedrijfskantine van het gemeentehuis zal zijn, met de nodige extra kosten tot gevolg. Waar de 

CRM positief is over de wijze waarop dit aan de voorkant politiek en beleidsmatig is opgepakt, 

is de CRM ernstig ontstemd over de enorme vertraging die vervolgens in het ambtelijke 

uitvoerende proces is ontstaan, er onvoldoende duidelijkheid is voor betrokken partijen en ons 

inziens onnodig extra publieke middelen moeten worden ingezet.  

 

Het AB verzoekt u daarom alles in het werk te stellen de geplande verbouwing zo spoedig 

mogelijk te laten uitvoeren en daarmee de inhoudelijke en financiële negatieve gevolgen tot 

een minimum te beperken en interne procedures zo in te richten dat als er eenmaal een besluit 

ligt dat besluit dan ook voortvarend uitgevoerd wordt. 

 

Met vriendelijke groeten,  

De Culturele Raad Maassluis  

  

De voorzitter        de secretaris  

      
M. van Raaij        G. Rikhof  

  

cc. gemeenteraad 


