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Amendement 
 
 ‘Alternatief plan nieuwbouw Theater aan de Parade’ 
 
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 11 juli 2017, gehoord de 
beraadslagingen over het raadsvoorstel Alternatief plan nieuwbouw Theater aan de Parade 
(reg:6984247); 
 
Besluit 
 
Beslispunt 3 en beslispunt 5 als volgt gewijzigd vast te stellen: 
 
3. Een alternatief nieuwbouwplan uit te werken, samen met het Theater aan de Parade, om daarmee 

op een andere manier invulling te geven aan de culturele ambities, met de volgende 
uitgangspunten: 
a. De locatie blijft ‘aan de Parade’ (de huidige locatie). 
b. Het alternatief moet een oplossing zijn voor een jaar of 30 a 40, maar moet ook vanuit 

het oogpunt van exploitatie toekomstbestendig zijn. 
c. De functie van de grote zaal blijft op deze locatie, waarmee (inter)nationale voorstellingen in 

de toekomst zoveel als mogelijk ontvangen kunnen blijven worden in ’s-Hertogenbosch. In 
een multifunctionele ruimte/ tweede zaal vinden minder grote voorstellingen plaats en een 
deel van de stadsprogrammering. De grote zaal en de multifunctionele ruimte/ tweede zaal 
voorzien samen met een foyer in de functie van ‘huiskamer van de stad’. 

d. De bestaande podiumstructuur wordt verrijkt door samen met het Theater aan de Parade en 
de gezamenlijke podiumvoorzieningen een stedelijke/ regionale programmering uit te werken 
en actief op te pakken. Dit met als uitgangspunt gebruik te maken van de bestaande podia in 
onze gemeente en de regio. Ook het aanbod dat mogelijk niet terecht kan in het nieuwe 
theater krijgt hierin een plek. 

e. Een stevige horecafunctie wordt toegevoegd, ten faveure van de theaterexploitatie. 
f. In het Programma van Eisen zitten minimaal een grote zaal met circa 1.000 stoelen en een 

optimaal, voldoende groot podium en backstage, een multifunctionele ruimte/ tweede zaal 
zonder toren, een foyer, een stevige horecafunctie en een zoveel als mogelijk interne 
oplossing voor laden en lossen. Met dit Programma van Eisen krijgt het theater volop ruimte 
voor cultureel ondernemerschap. 



g. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de locatie, de kelder wordt behouden en waar dat kan 
worden bestaande elementen gebruikt. 

h. Uitgangspunt is om binnen het vigerende bestemmingsplan te blijven. 
i. Kwaliteitsniveau in architectuur en inrichting is: met uitstraling, maar ook functioneel, 

duurzaam en doelmatig. Dit zijn belangrijke criteria bij de architectenkeuze. 
j. De tijd waarbinnen het theater gebruik moet maken van een tijdelijke oplossing (de slooptijd 

en de bouwtijd van het nieuwe theater) moet zo kort mogelijk zijn, zodat geen onnodige 
kosten gemaakt worden. 
 

5. Het bestaande financiële kader (50 miljoen Euro, prijspeil 2013, exclusief indexatie) als 
uitgangspunt aan te houden en dat als taakstellend te zien. 
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