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De raad van gemeente Noodoostpolder

Van

:
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:

15 juli 2021

Onderwerp

:

Overzicht verworven informatie n.a.v. motie Muziekpodium/Mobiel podium

Beleidsreferentie
 Motie 2020-06-14z – ‘Muziekpodium De Deel’
 Motie 2021-07-16i – ‘Mobiel cultureel podium’
 Toezegging van de wethouder tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2021
Inleiding
Tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2021 heeft wethouder Haagsma tijdens de bespreking van
Motie 2021-07-16i (Mobiel cultureel podium’) de toezegging gedaan de informatie die het college
heeft verzameld naar aanleiding van de juni 2020 aangenomen motie 2020-06-14z – ‘Muziekpodium
De Deel’ te delen met de raad.
In dit memo wordt deze informatie verstrekt.
Verstrekte informatie:
Wanneer
06/2020
10/2020

Welke infomatie
Standpunt college gefomuleerd
Actualisering halfjaarlijkse stand van zaken moties
en amendementen

10/2020

Afstemming met CB NOP

Resultaat
Het college heeft gesprek op
verzoek van het Cultuurbedrijf
uitgesteld, omdat het CB druk
was met de coronamaatregelen
en de gevolgen daarvan.
In andere gemeenten waar een
muziekkoepel staat blijkt dat
een dergelijke voorziening valt
of staat bij een goede
programmering. Doordat het
doorgaans ontbreekt daaraan
staan veel koepels te
verpauperen.
Uit een eerste reactie blijkt dat
het CB uit ervaring weet dat zij
de programmering van een
muziekpodium niet waar
kunnen maken.
CB NOP adviseert een mobiel
podium te overwegen en zal
daarvoor met een notitie
komen.
- Lastig om tot een
goede programmering
te komen
- Een vast podium past

03/2021

Notitie van CB NOP met voorstel hoe aan te pakken

04/2021

Overleg met CB NOP n.a.v. hun notitie opties pop-up
podium

04/2021

Onderzoek naar opslag op gemeentewerf

05/2021

Eerste conclusies n.a.v. notitie en info bij Luimes AV:
- Een mobiel podium aanschaffen kost
minimaal € 25.000. Dan heb je nog niet de
menskracht berekend voor op- en afbouw op
incourante uren.
- Daar komt bij dat er mensen nodig zijn die
de wagen kunnen opbouwen en afbreken op
incourante uren. In de uren aan het CB is
daar niet in voorzien en het personeel op de
gemeentewerf heeft er geen capaciteit voor.
- Als we het zouden kunnen stallen, komen
die kosten er dus nog wel bij.
- Er bestaat een optie om een podium te
huren, inclusief opbouw en afbreken. Daar
zijn meerdere partijen voor, zoals B&V
geluid, R&G geluid, Lema Sound, Luimes
AV of JB-Stage. Huren (inclusief opbouwen
en afbreken) kost ca. € 1.000 - € 1.500 per
keer. Dat is los van geluidstechniek en licht.
Deze prijs is overigens voor een klein
podium (6x8m).
- We weten dat evenementen als Noppop,
Oord, Dijkfeest en STEP altijd al direct
zaken doen met een verhuurder, dus
tussenkomst van de gemeente is dan niet
logisch. Hooguit als dat goedkoper zou zijn,
maar we zijn geen verhuurbedrijf.
- Een muziekpodium is qua omvang slechts
geschikt voor optredens van kleinere
gezelschappen. Daardoor wordt de
programmering moeilijker: grotere

niet in het beeld van de
nieuwe inrichting van
De Deel
- Een muziekpodium
vergt naast aanleg ook
veel onderhoud
- Wordt een
muziekpodium geen
hangplek?
Overleg ingepland n.a.v. de
notitie en onderstaande
conclusies
Eerst uitzoeken of er
opslagmogelijkheden zijn voor
zo’n mobiel podium, want CB
heeft hier geen ruimte voor.
Wachten met doen van
draagvlakonderzoek onder
verenigingen, totdat duidelijk is
of er opslagruimte beschikbaar
is op de gemeentewerf en wat
dit betekent voor de inzet van
personeel Wijkbeheer.
Gemeentewerf heeft geen
ruimte om het podium te
stallen.
Gemeentewerf (Wijkbeheer)
heeft geen capaciteit om op- en
afbouw te faciliteren.
Indicatie aanschafprijs excl.
personele lasten is helder.
Opbouw en afbreken blijkt
moelijk te faciliteren (zonder
extra kosten).
Aanschaf zelf lijkt niet erg
haalbaar, want we kunnen dat
niet faciliteren.
Indicatie kosten bij huren is
helder op basis van
opgevraagde offerte bij Luimes
AV.

Voorlopige conclusie

Voorlopige conclusie

gezelschappen hebben meer ruimte nodig.
korpsen, dansscholen Er blijven dan weinig
gegadigden over. Toneelverenigingen en
koren hebben vaak al hun vaste stek waar
ze optreden.
Vervolgstappen
Na het zomerreces zal het college onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van de motie mobiel
cultureel podium.

