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Doel: 
1. Kennis te nemen van deze nadere toelichting naar aanleiding van de vragen die in de 
raadscommissie van 21 november 2011 door de raad zijn gesteld. 
2. De toelichting mee te nemen in de verdere behandeling van het raadsvoorstel 135, d.d. 18 oktober 
2011 behorend bij collegebesluit 754, d.d. 24 oktober 2011 
 

 
 



 
 
 
 
 
Inleiding: 
Op 21 november 2011 is in de raadscommissie het voorstel voor de culturele invulling van de 
cichoreifabriek besproken (raadsvoorstel 135 behorend bij collegebesluit 754, d.d. 24 oktober 2011). 
Hierin wordt de raad voorgesteld om in afwijking van de Raamovereenkomst met VolkerWessels de 
cichoreifabriek niet te verkopen aan VolkerWessels, maar in eigen bezit te houden. Verder wordt 
voorgesteld om een bedrag van maximaal €  1,2 miljoen uit de algemene reserve ter beschikking te 
stellen voor renovatie en vernieuwbouw van de cichoreifabriek. Naar aanleiding van de behandeling 
van het voorstel  in de commissievergadering, is door de raad een aantal aanvullende vragen gesteld 
die onderstaand worden beantwoord. 
 
Kernboodschap: 
De achtergrond bij het voorstel is, dat op deze wijze de gemeente de regie houdt over het behoud van 
het pand en over de invulling van de culturele ambities.  
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie is besloten de behandeling in de raad aan te 
houden tot februari en de raad meer informatie te geven over de volgende vraagpunten. 
 

1. Op welke wijze denkt het college concreter invulling te geven aan de culturele ambities van de 
gemeente en wat zijn die ambities precies. 

2. Uitgangspunten en achtergronden van de gepresenteerde exploitatieberekeningen 
3. Hoe verhouden deze uitgaven zich tot andere uitgaven uit de algemene reserve. 
4. Kan het college meer inzicht geven in de commerciële partijen die geïnteresseerd zijn in de 

exploitatie van de cichoreifabriek 
5. Kan het college meer informatie geven over de voorgestelde stichtingsvorm aan de hand van 

uitgewerkte scenario’s. 
6. Op welke wijze past het voorstel in het gebouwenbeleid van de gemeente. 

 
Vraagpunten 
 
Ad 1.  Culturele ambities van de gemeente Dalfsen 
De culturele ambitie van de gemeente Dalfsen is in algemene zin vastgelegd in de Nota Kunst en 
Cultuur 2011 - 2014.  
 
In het voorstel aan de raad van 18 oktober 2011, nr. 135 over de cichoreifabriek is met name 
geappelleerd aan de eerder door een belangrijk deel van de raad uitgesproken wens om zelf de regie 
te kunnen houden op de ontwikkelingen in de cichoreifabriek. De cichoreifabriek neemt in de toekomst 
een prominente plaats in het Waterfront in.  
 
De gemeenteraad heeft op 28 juni 2010 ingestemd met het programma Symfonie aan de Vecht en het 
maken van investeringsafspraken met de provincie Overijssel (in het kader van Investeren met 
Gemeenten, IMG). Binnen dit programma is € 600.000,-- beschikbaar voor het project ‘culturele 
invulling van de cichoreifabriek in het Waterfront’. In het programmaboek is de volgende toelichting 
opgenomen: “Prominent onderdeel van het Waterfront is de voormalige cichoreifabriek. De 
karakteristieke gevel van de cichoreifabriek aan de zijde van de Vecht blijft behouden en wordt 
gerenoveerd. De cichoreifabriek wordt herontwikkeld ten behoeve van een culturele voorziening, qua 
uitvoering passend in de kwalitatief hoogwaardige uitstraling van het Waterfront als geheel.” 
 
Het Waterfront wordt in de toekomst een belangrijke ontmoetingsplek in Dalfsen. Binnen het 
Waterfront is de cichoreifabriek via het bestemmingsplan aangewezen als een plek waar culturele 
activiteiten kunnen worden ontplooid, die voor zoveel mogelijk inwoners en bezoekers van Dalfsen 
waardevol kunnen zijn. Het college vreest dat zonder een substantiële jaarlijkse subsidie, een 
commerciële ontwikkeling van het Waterfront slechts een zeer beperkte culturele invulling zal krijgen 
vanwege de financiële (on)haalbaarheid.  
Becijferd kan worden dat afhankelijk van de verdeling van ruimte voor horeca en culturele activiteiten 
het jaarlijkse tekort op de exploitatie bij een commerciële ontwikkeling tussen € 45.000,- en € 
120.000,- bedraagt. Pas bij een 100% horeca invulling kan een sluitende exploitatie worden 
gerealiseerd. 
 



 
 
 
 
Om aan de wens van de raad, zoals eerder geuit bij de beschikbaarstelling van € 600.000,-- uit IMG 
gelden, tegemoet te komen, is naar de mening van het college een grotere eenmalige  financiële inzet 
te prefereren boven een jaarlijks terugkerend verzoek om subsidie. De in de notitie genoemde 
culturele ambitie moet dus vooral worden gezien als een culturele ambitie voor de cichoreifabriek. 
Nadrukkelijk wijzen wij u op de samenhang  in culturele ambities van de cichoreifabriek met de 
culturele ambities in andere gebouwen in Dalfsen zoals de Synagoge en de Trefkoele. De invulling 
van culturele activiteiten in deze gebouwen zal onderscheidend zijn naar locatie. Programmering zal 
niet in concurrentie, maar in samenhang plaatsvinden. Pluriformiteit is daarbij uitgangspunt. 
 
Ad 2. Uitgangspunten en achtergronden van de gepresenteerde exploitatieberekeningen. 
Tijdens de commissievergadering is door het  college aan de raadsleden aangeboden om  per fractie 
een toelichting te geven door de projectleider op de gepresenteerde  exploitatieberekeningen voor de 
combinatie cichoreifabriek en witte villa. Met de meeste fracties zijn hierover inmiddels afspraken 
gemaakt. 
Uit de gepresenteerde berekeningen blijkt dat de voorgestelde investering zal leiden tot een project 
met een positieve exploitatie, waardoor een bijdrage aan andere culturele activiteiten in Dalfsen kan 
worden gegeven. 
 
Ad 3. Hoe verhouden  de voorgestelde uitgaven zich tot andere uitgaven uit de algemene reserve vrij 
besteedbaar. 
De algemene reserve vrij besteedbaar bedroeg per 1 januari 2011 afgerond € 10,8 miljoen. 
In het afgelopen jaar zijn toevoegingen gedaan aan de algemene reserve o.a. uit de z.g. Essent 
gelden en uit het weerstandsvermogen grondexploitatie. Daarnaast zijn er diverse uitgaven gedaan 
naar posten conform de begroting 2011 en naar diverse projecten. Globaal zijn deze uitgaven en 
inkomsten met elkaar in evenwicht. 
Een extra uitgave betreft de uitgave ten behoeve van de Schakel van € 2,25 miljoen (totale kosten de 
Schakel ca. € 3 miljoen). Voor de Trefkoele is voorgesteld een uitgave van € 5,7 miljoen. Indien de 
reservering voor de Trefkoele wordt meegeteld resteert een reserve van € 2,6 miljoen. Nog niet 
meegeteld is daarbij de toezegging van een bijdrage aan de algemene reserve vrij besteedbaar uit de 
grondexploitatie Waterfront ter grootte van € 3,1 miljoen. Deze bijdrage zal na afronding van het 
project Waterfront beschikbaar komen. 
 
Er wordt op gewezen dat de investering in het gebouw zijn waarde behoud  indien later door de raad 
besloten zou worden het pand alsnog te verkopen. In dat geval kan de opbrengst weer worden 
toegevoegd aan de algemene reserve. Wij hebben een taxatie laten uitvoeren naar de waarde van het 
pand na verbouwing. Deze waarde is sterk afhankelijk van de functies en gebruiksmogelijkheden en is 
getaxeerd op ca. € 1,5 miljoen v.o.n. 
 
Ad 4. Kan het college meer inzicht geven in de commerciële partijen die geïnteresseerd zijn in de 
exploitatie van de cichoreifabriek. 
Hierover zijn nog geen onderhandelingen gevoerd. Er is een aantal oriënterende gesprekken gevoerd 
met horeca ondernemers uit Dalfsen en omgeving. Deze ondernemers gaven aan geïnteresseerd te 
zijn in de horeca exploitatie van de Witte Villa en de cichoreifabriek, in combinatie met de buitenruimte 
in de vorm van een terras. Het ligt in onze bedoeling om de horeca ondernemer te selecteren op basis 
van een meervoudig onderhandse aanbesteding. Wij stellen ons daarbij voor om een aantal 
uitgangspunten ten aanzien van de exploitatie te formuleren (o.a. pachtsom, profilering, restauratieve 
invulling, combinatie met culturele activiteiten). De selectie zal dan plaatsvinden op basis van een plan 
van aanpak van de ondernemer, waarbij met name creativiteit en affiniteit met de culturele invulling 
van de cichorei bepalend zal zijn voor selectie. 
Het is de bedoeling om bij de ontwikkeling van cichoreifabriek en Witte Villa, de buitenruimte 
nadrukkelijk te betrekken in de vorm van terrasvoorzieningen, maar ook in de vorm van mogelijkheden 
voor culturele activiteiten op en langs de Vecht. 
 
Ad 5. Kan het college meer informatie geven over de voorgestelde stichtingsvorm aan de hand van 
uitgewerkte scenario’s. 
Het is nu nog te vroeg om uitgewerkte scenario’s te schetsen ten aanzien van de juridische vorm 
waarin wij ons voorstellen dat de programmering vorm moet krijgen (commissie van een bestaande 
organisatie, vereniging, stichting of vennootschap). 



 
 
 
 
We hebben bedoeld aan te geven dat de programmering van culturele activiteiten in de cichoreifabriek 
door een onafhankelijke organisatie dient plaats te vinden op enige afstand van het gemeentebestuur. 
Wel zal door de gemeente een jaarlijkse verantwoording worden gevraagd van de uitgevoerde 
activiteiten van de organisatie. Het is denkbaar dat aansluiting wordt gezocht met een bestaande 
organisatie op cultureel gebied in Dalfsen. Ook zal nadrukkelijk samenwerking, afstemming en 
coördinatie worden gezocht met andere organisaties zoals Kunst om Dalfsen, de Trefkoele, Vrienden 
van Dalfsen, het bestuur van de Synagoge en de Historische Kring. 
Het is denkbaar dat de financiële exploitatie wordt gekoppeld aan de inhoudelijke programmering. 
Echter een alternatief zou ook kunnen zijn, dat de financiële exploitatie door de gemeente in eigen 
hand word gehouden. Wij zullen u hierover in het vervolg nader informeren via verschillende denkbare 
scenario’s. In deze scenario’s zullen wij u ook inzicht geven in de mogelijk inhoudelijke programmering 
van activiteiten en horeca. 
 
Ad 6. Op welke wijze past het voorstel in het gebouwenbeleid van de gemeente. 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het bij de keuze voor eigendomssituaties vooral gaat  om 
de functionaliteit van het gebouw of om situaties, waarbij de gemeente de regie wil houden op 
toekomstige ontwikkelingen. In het geval van de cichoreifabriek kiezen wij er voor om eigenaar van 
het gebouw te zijn, omdat dit de beste waarborgen biedt om invulling te geven aan de wens van de 
raad van een (deels) culturele functie in dit gebouw.  
Wij zijn van mening dat een commerciële invulling slechts in zeer beperkte mate zal leiden tot de 
gevraagde cultuurfunctie vanwege de naar verwachting hoge huurprijzen. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat de cichoreifabriek in dat geval dan voornamelijk een horeca-invulling zal krijgen.  
 
Daarnaast is ook de uitstraling van het gebouw een reden om zelf eigenaar te willen zijn. Het gebouw 
komt zoals aangegeven op een markante plaats in het Waterfront te staan. Het zal vanaf de 
Poppenallee goed zichtbaar zijn en samen met de Witte Villa deels het aangezicht van Dalfsen 
bepalen komend vanuit zuidelijke richting.  De Witte Villa en Cichoreifabriek zijn belangrijke referenties 
naar de historie van Dalfsen. Door het zelf in eigendom houden van deze twee gebouwen kan de 
gewenste uitstraling van deze gebouwen het beste worden gewaarborgd. 
Wij vinden samenvattend dat deze strategisch gelegen voorziening in handen van de gemeente moet 
blijven. Wij willen graag de regie houden over de functie, de uitstraling en de omvang van dit gebouw 
en de activiteiten die daar gaan plaatsvinden. 
 
De beleidsnota onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt eind 2012 opnieuw vastgesteld voor de 
jaren 2012 – 2016. Wanneer de gemeente de cichoreifabriek in eigendom behoudt zal dit gebouw 
worden opgenomen in deze nota.  
 
 
Communicatie: 
N.v.t. 
 
 
Vervolg: 
N.v.t. 
 
Bijlagen: 
N.v.t. 
 
 
 
 
 
 
 Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten           drs. H. Zwart  
 

 


