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I. Het productiehuis
‘PH2 Productiehuis de Pannehoef’is het concept waarin het
Huis voor Amateurs kan uitgroeien tot de culturele ontwikkelen ontmoetingsplek van Oosterhout. De ambitie is dat PH2
meer is dan slechts een zalenverhuurcentrum voor culturele
verenigingen. Het moet de plek zijn waar jong en oud,
amateur en professional de krachten kunnen bundelen om
samen hun creatieve talenten te kunnen ontplooien. Door de
(gezamenlijke) productie centraal te stellen, wordt er letterlijk
een brug geslagen tussen verenigingen en jongeren. Hoewel
er ruimte zal zijn voor voorstellingen, optredens en repetities
is het productiehuis geen theater of concertzaal, maar
voornamelijk een culturele ontwikkel- en ontmoetingsplek
waar ruimte is voor experiment. Het nieuwe concept PH2
vraagt om een inspirerend en functioneel gebouw, wat voor
langere tijd uitnodigt en geschikt is voor de verschillende
doelgroepen en activiteiten.
De afgelopen twee jaar heeft het bestuur van stichting Huis
voor Amateurs veel gesproken met de (potentiële) gebruikers
van de Pannehoef en ervaring opgedaan met het beheer en
de exploitatie van het pand de Pannehoef. In 2015 kwamen
elke week gemiddeld 450 mensen, van jong tot oud, naar PH2
om te repeteren of op te treden. In de loop van 2016 is dit
aantal snel gaan groeien, met name door de realisatie van een
aantal muziekstudio’s onder het podium in de grote zaal
(o.a. in gebruik door Music’scool en jonge bandjes). De
verwachting is dat dit aantal in de toekomst kan groeien tot
ruim 1.000 bezoekers per week. Om deze bezoekers het hele
jaar door een prettig en bruikbaar onderkomen te kunnen
bieden,

zijn

een

aantal

functionele

aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk.

en

technische

Culturele infrastructuur
Zoals in de Cultuurnota ‘Droom, Durf en Beleef’ staat beschreven, is de
Pannehoef onderdeel van de Oosterhoutse culturele infrastructuur. Deze
voorzieningen hebben een grote cultureel-maatschappelijke relevantie en
dragen bij aan de leefbaarheid en het woongenot van inwoners. Als
gemeente faciliteren wij deze voorzieningen in de vorm van fysieke ruimte
en/of financiële middelen. Al van oudsher heeft het pand de Pannehoef een
prominente plaats in de culturele ontwikkeling van Oosterhout. Ook
vandaag de dag neemt Productiehuis de Pannehoef een belangrijke plek in
binnen de culturele amateursector. Op deze locatie komen de culturele
verenigingen met elkaar en met andere partijen en geïnteresseerden in
contact en ontstaan nieuwe samenwerkingen. Juist deze verenigingen
geven kleur aan Oosterhout, maken de stad aantrekkelijk en bieden aan
veel Oosterhouters een culturele uitlaatklep. Dit verenigingsleven willen wij
graag versterken door een inspirerend en gebruiksvriendelijk gebouw ter
beschikking te stellen, waar onze inwoners graag naar toe komen. Door het
pand de Pannenhoef een boost te geven, kan deze locatie opnieuw opleven
en uitgroeien tot de plek waar nieuwe dingen en producties kunnen
ontstaan.

Podium grote zaal

II. Gebouw en locatie
In 2012 zijn een drietal buurthuizen gesloten. De overige
buurthuizen

hebben

een

transformatie

ondergaan

naar

activiteitencentrum, waarbij de rol van het oude bestuur werd
overgenomen door welzijnsorganisatie Surplus. De Pannehoef
werd daarbij bestemd tot Huis voor Amateurs. Pas in april
2014 werd het beheer en de exploitatie van de Pannehoef
overgedragen aan Stichting Huis voor Amateurs. Het pand de
Pannehoef is gebouwd in de jaren zestig, waarna er tot de dag
van vandaag bouwkundig weinig tot niets aan is veranderd.
Ook installatietechnisch zijn er los van het noodzakelijke
onderhoud, nooit aanpassingen doorgevoerd. We kunnen dus
wel zeggen dat het pand flink is verouderd en nodig bij de tijd
moet worden gebracht om volledig invulling te kunnen geven
aan de hedendaagse functie van productiehuis.
Door haar vorm en omvang heeft de
Pannehoef
westelijk

een

markante

centrumgebied

plek
van

in

de

het
stad.

Samen met de naastgelegen pastorie en de
achtergelegen

(voormalige)

Mariakerk

vormt het een unieke plek in Oosterhout.
Een openbare functie als productiehuis op
deze plek zorgt voor een levendigheid die
het gebruik en de bekendheid van de
locatie ten goede zal komen. Aangezien er
voor woningbouw op deze locatie geen
enkele behoefte is, levert dit geen bezwaar
op. Het gebouw de Pannehoef heeft daarbij
als productiehuis een grote meerwaarde
voor de stad; Een plek waar de culturele
verenigingen samenkomen en onder een
dak

kunnen

producties.

werken

aan

culturele

Bakeliet schakelaar

Marktwaarde
Om een inspirerende en aantrekkelijke plek voor haar huidige en eventuele
toekomstige gebruikers te kunnen zijn, is het pand

aan een grondige

technisch- en functionele renovatie toe. Door de Pannehoef te renoveren,
wordt

daarbij

zowel

de

marktwaarde

van

het

pand

als

de

exploitatiemogelijkheden aanzienlijk verbeterd. Sterker nog, indien er geen
investeringen in het pand worden gedaan, neemt de kwaliteit en de
exploitatiemogelijkheden af. Met het risico dat het pand voor de huidige
en/of eventuele toekomstige gebruikers niet meer aantrekkelijk is voor het
uitoefenen van hun activiteiten. Ook de marktwaarde van het pand zal
hierdoor afnemen, wat een economisch risico vormt. Na renovatie zal er
een hedendaags en functioneel gebouw staan wat indien de huidige
huurder in de toekomst om willekeurige redenen geen gebruik meer van
het

pand

kan

maken,

interessant

blijft

voor

eventuele

andere

(markt)partijen.

Zorgplicht en duurzaamheid
Naast de wensen van de huidige gebruikers, heeft de gemeente als
pandeigenaar de verantwoordelijkheid om in het kader van bestaand
maatschappelijk vastgoed het gebouw in goede staat te behouden. Het is
dus noodzakelijk om investeringen in het pand te doen, waardoor de
bouwkundige en installatietechnische kwaliteit van het gebouw op orde
blijft en de economische waarde wordt behouden. Daarbij staat de
verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed hoog op de politieke
agenda. Op dit moment heeft het pand de Pannehoef een energielabel E,
wat met name wordt veroorzaakt door de slechte gevel- en vloerisolatie en
de wijze van verwarmen. Wanneer er bij renovatie wordt geïnvesteerd in het
aanbrengen van vloerisolatie in de grote zaal, het vernieuwen van de
verwarmingsinstallatie en het eventueel plaatsen van zonnepanelen op het
dak kunnen de energieprestaties van het gebouw flink worden verbeterd.
Ook bij het noodzakelijk onderhoud en vervanging wordt gekozen voor de
toepassing van duurzame installaties en materialen. Zo wordt in alle
gemeentelijke panden standaard LED-verlichting toegepast op het moment
dat de armaturen aan vervangen toe zijn. De gemeente geeft hiermee het
goede

voorbeeld

wat

kan

bijdragen

aan

het

streven

van

een

energiebesparing van 2% per jaar en 20% duurzame energieopwekking in
2020,

zoals vastgesteld in de verklaring van Dussen (d.d. 31-10-2007).

Daarbij zijn duurzame panden aantrekkelijker voor nieuwe huurders,
waardoor de marktwaarde zal toenemen.

Schetsontwerp
Op deze tekeningen is een eerste schetsontwerp te zien, dat een
indruk geeft van de functionele aanpassingen die aan het pand
zullen worden gedaan. De grootste ingreep zal worden gedaan bij
de entree, waar doormiddel van doorbraken en zichtlijnen een
open en overzichtelijke binnenkomst wordt gecreëerd. Door de
entreehal te vergroten, ontstaat (bij binnenkomst aan de
rechterhand)

een

ontmoetingsruimte waar de verschillende

gebruikers, bezoekers en geïnteresseerden elkaar kunnen vinden.
De bar in de grote zaal zal worden verwijderd waardoor er een
meer flexibel inzetbare ruimte ontstaat. In de ontvangsthal zal ter
vervanging een balie / uitgiftenpunt worden gerealiseerd

De huidige plattegrond met daarin met kleur de nieuwe functies per ruimte aangegeven.

Sfeerimpressies entree en ontmoetingsruimte

Sfeerbeelden entree en

00

ontmoetingsruimte

III. De scenario’s
Voor de verbouwing van de Pannehoef zijn drie
varianten

ontworpen

verbouwingsscenario’s
variant

kent

zijn

waarin
zijn

eigen

diverse

uitgewerkt.

Elke

prijskaartje

met

bijpassende voors en tegens. Om een goede
afweging te kunnen maken, zijn in het schema op
de volgende pagina de verschillende scenario’s
tegen elkaar afgezet.

Drumlokaal in de kelder

Variant 1: Basis

Variant 2: Basis+

Variant 3: Basis+
duurzaam

Investering

€ 476.000,-

€ 476.000,-

€ 476.000,-

+

+

€ 294.000,-

€ 294.000,+

€ 302.000,In periode van 10 tot
25 jaar wordt

€ 308.000,terugverdiend. Dat is
een rendement van
102%.

Passend bij

Vergroten entree

Vergroten entree

Vergroten entree

cultuurvisie

Ontmoetingsruimte

Ontmoetingsruimte

Ontmoetingsruimte

Noodzakelijk

Vervangen stalen

Vervangen stalen

Vervangen stalen

onderhoud

kozijnen, elektra,

kozijnen, elektra,

kozijnen, elektra,

riolering en

riolering en

riolering en

waterleidingnet

waterleidingnet

waterleidingnet

Functionaliteit

Geluidsisolatie

Geluidsisolatie alle

Geluidsisolatie alle

PH2

wanden oefenruimtes

wanden (t.b.v.

wanden (t.b.v.

akoestiek en

akoestiek en

geluidsoverdracht)

geluidsoverdracht)

Vernieuwen toiletten

Vernieuwen toiletten

Schilderen en (deels)

Schilderen en (deels)

stuken

stuken

(volgens MJOP)

Uitstraling

Vernieuwen toiletten

Duurzaamheid

Gedeeltelijke vloer-

& comfort

(grote zaal) en
gevelisolatie
Plaatsen hoogwaardige
verwarmingsinstallatie
Ventilatiesysteem met
warmteterugwinning
LED-verlichting
Zonnepanelen (PV)

Variant 3: Basis+ duurzaam
De extra investering van ca. € 302.000,- in variant 3 (zie bijlage) is met name
gericht op het vergroten van de duurzaamheid en het comfort van het pand
de Pannehoef. Een deel van de aanpassingen hebben met name een grote
positieve invloed op de bruikbaarheid, het comfort en de beleving van het
gebouw. De Pannehoef wordt hierdoor weer een pand waarin het fijn is om
te verblijven. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van tocht en koude
doorslag

waardoor

er

minder

sprake

zal

zijn

van

grote

temperatuurschommelingen, wat weer een positief effect heeft op het
energieverbruik. De aanpassingen die gericht zijn op duurzaamheid hebben
een direct effect op het energieverbruik door het aanbrengen van LEDverlichting,

PV-panelen

en

onder

andere

slimme

meters

waarmee

temperatuur en licht automatisch worden geregeld. In combinatie leveren
de aanpassingen gericht op het comfort en duurzaamheid

het beste

verduurzamingsresultaat op, het is daarom aan te raden om ze beide uit te
voeren.
De aanvullende investering van € 302.000,- voor variant 3 geeft een
besparing op de energie- en onderhoudskosten. Rekening houdend met
verschillende afschrijftermijnen, variërend van 10 tot 25 jaar, wordt een
bedrag van € 308.000,- terugverdiend, waarbij de comfortverbetering die bij
de gebruikers voelbaar zal zijn niet in geld is uitgedrukt. Dit levert een
rendement op van 102%.

Energie- en onderhoudskosten
Met het bestuur PH2 is afgesproken dat de besparing op energiekosten die
de duurzaamheidsinvesteringen zullen opleveren, volledig ten baten van de
investeerder

(de

kostprijsdekkende

gemeente)
huur

komen.

berekend.

Hiervoor
Het

wordt

bestuur

is

een

nieuwe

daarbij

zelf

verantwoordelijk voor het dekken van de energierekening. De winst zit voor
het

bestuur

vooral

in

de

sterke

toename

van

comfort

en

gebruiksvriendelijkheid van het pand. Wat betreft de onderhoudskosten
van het pand kunnen we er van uitgaan dat er door het toepassen van
slimme materialen en nieuwe technieken/installaties eerder zal worden
bespaart dan dat er meer zal worden uitgegeven.

Zelfwerkzaamheid bestuur
Om kosten te besparen zal er binnen alle scenario’s tijdens en
na de werkzaamheden door de aannemer, een grote bijdrage in
zelfwerkzaamheid van het huidige bestuur worden gevraagd.
Hierbij valt te denken aan sloopwerkzaamheden, het binnen
schilder- en sauswerk, het leggen van vloeren (hout / tapijt) en
het inrichten van de ontmoetingsruimte. Door gebruik te maken
van het eigen netwerk en de goodwill van lokale partners, dient
het bestuur mede invulling te geven aan de inrichting van het
interieur.

Optreden grote zaal

IV. Het advies
De Pannehoef is een belangrijke locatie voor de Oosterhoutse
(amateur)cultuur.

De

verantwoordelijkheid

gemeente
om

het

heeft

als

pandeigenaar

de

gebouw

in

goede

te

staat

onderhouden. Aangezien het gebouw de Pannehoef flink is
verouderd, zal er op korte termijn een investering in het pand
moeten worden gedaan. Om aan te kunnen sluiten bij de
gemeentelijke duurzaamheidsagenda, de wensen van de huidige
gebruikers en daarmee de gemeentelijke cultuurvisie is het advies
om de renovatie meteen goed aan te pakken. Met een grondige
renovatie wordt er een eigentijds, inspirerend en duurzaam gebouw
gerealiseerd dat voldoet aan de gebruikerswensen van deze tijd.
Door slimme toepassingen van techniek en isolatie maakt het
comfort een aanzienlijke inhaalslag. De diverse ruimten kunnen
ongestoord

gelijktijdig

worden

gebruikt

waardoor

het

pand

uitermate geschikt is als culturele ontwikkel- en ontmoetingsplek.
Ontmoeten, verbinden en (gezamenlijk) produceren zijn hierbij de
centrale uitgangspunten.
Na afloop van de renovatie is een aanzienlijke kwaliteitsimpuls
gegeven

aan

een

exploitatiemogelijkheden

gemeentelijk
zijn

pand,

waarmee

verbeterd.

de
De

duurzaamheidsinvesteringen zullen daarbij in een termijn van 10 tot
25 jaar voor 102% worden terugverdiend. De stichting Huis voor
Amateurs beschikt dan als huurder over een gebouw waarin zij hun
ambities voor Productiehuis de Pannehoef (PH2) kunnen realiseren.
Het advies is daarmee om akkoord te gaan met renovatievariant 3:
Basis+ duurzaam.

