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 VOORSTEL

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp:
Royal en de te volgen koers

Voorstel:
1. Rivoli en Maxim te slopen.
2. In te stemmen met vestiging van Filmhuis De Spiegel (FDS) in de Royal.
3. Een intentieovereenkomst aan te gaan voor de verkoop van de Royal 
aan een horecaondernemer met Filmhuis de Spiegel als huurder
4. Op de vrijkomende plek van de Rivoli/Maxim een overdekte fietsstalling  
realiseren en de openbare ruimte betrekken bij de openbare ruimte 
Maankwartier
5. Een kredietvoorstel separaat voor te leggen aan de raad op basis van de 
getekende intentieovereenkomsten
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Onderwerp
Royal en te volgen koers.

Inleiding en voorgeschiedenis
De monumentale Royal bioscoop stamt uit de jaren dertig van de vorige eeuw, 
en is ontworpen door architect Peutz. Het gebouw is na besluitvorming door de 
raad (2009/17588) eigendom van de gemeente Heerlen. In het besluit zat de  
verkoop van het gebouw na circa 5 jaar. Sinds het vertrek van de laatste 
exploitant in augustus 2014 zijn wij op zoek naar een nieuwe huurder of 
bestemming voor het pand. De nieuwe invulling van de Royal moet stroken met 
de functionaliteit van het gebouw en de monumentale status van het pand. De 
gunstige ligging ten opzichte van Heerlen Centrum en het Maankwartier is een 
belangrijke afwegingsfactor bij de keuze van een bestemming. Een stadscentrum 
versterkende bestemming ligt voor de hand. Er is een aantal gegadigden op de 
markt voor Royal. 
De waarde zit in het oorspronkelijke ontwerp van Peutz. Latere toevoegingen 
zoals Rivoli en Maxim hebben het ontwerp verwaterd en maken het lastig om te 
komen tot een goede exploitatie. In overleg met IBA en de beheerder van het 
erfgoed van Peutz in Heerlen, Peutz Architecten, is het gebouw geplaatst in de 
context van het afgeronde Maankwartier. Hieruit blijkt dat sloop van Rivoli en 
Maxim en het toevoegen van een functionele ingang veel oplevert: de exploitatie 
wordt kansrijker, de iconische waarde wordt vergroot, de aanpassing in balans 
met de omgeving past en de stadscentrum versterkende functie blijft. De raad is 
hierover via de raadscommissie ES reeds eerder geïnformeerd.
Recent is een marktconsultatie afgerond. De koers kan nu definitief worden 
bepaald. Op basis van die koers wordt een plan gemaakt en separaat een 
kredietvoorstel aan de raad voorgelegd.

Vertrekpunten gemeente

In eerdere discussies over de waarde van Royal is een aantal ijkpunten benoemd 
voor de beoordeling van de initiatieven. Deze vormen ook het afwegingskader bij 
de beoordeling.

• De gemeente heeft het pand destijds gekocht vanwege de iconische 
waarde voor de stad en de bescherming van de toekomstige invulling. 
• Het gaat primair om de in te vullen functie en niet om zelf te exploiteren. 
Bij de aankoop is vastgelegd dat de gemeente het pand binnen circa 5 jaar 
opnieuw in de markt zet, voorzien van een passende functie en daarmee het 
eigendom afstoot.
• De functie van het gebouw moet een aanvulling zijn op het aanbod in de 
stad en niet de concurrentie in het aanbod vergroten.
• In het onderzoek is de vraag meegenomen of het Filmhuis Heerlen in het 
gebouw kan worden ondergebracht.
• Gezocht moet worden naar een sluitend financieel kader
• Royal is een rijksmonument en heeft een beschermingstitel. Rivoli heeft 
historische gevoelswaarde en Maxim heeft geen waarde. Het behoud van en een 
functionele invulling van Royal heeft prioriteit t.o.v. de andere gebouwen.

De afgelopen maanden zijn geïnteresseerden met hun idee bij ons gekomen. Aan 
allen is gevraagd het idee te presenteren. Kenmerkend is dat het bijna allemaal 
ideeën zijn die tot de categorie “commerciële horeca en cultuur” behoren.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frits_Peutz
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Initiatieven uit de markt

• Vier zetten in op “min of meer commerciële cultuur” en gebruiken horeca 
als belangrijke ondersteunende functie. 
• Drie nemen de horecafunctie als leidend en bieden de cultuur als 
mogelijkheid voor de zaalfunctie
• Vijf hebben een uitgewerkt plan, dat is toegelicht aan een ambtelijke 
commissie. 
• Twee initiatiefnemers hebben hun plan toegelicht aan de projectleider en 
willen het verder uitwerken als hun idee de voorkeur krijgt. 
• Alle initiatieven, op één na, kiezen Royal als uitgangspunt voor hun idee. 
• Twee initiatieven willen Royal & Rivoli koppelen voor uitsluitend eigen 
gebruik, zonder medegebruikers/huurders
• Eén initiatief wil alleen Rivoli.  
• De drie horeca-initiatieven blijven voorlopig anoniem. Zij willen het liefst 
zelf hun initiatief kenbaar maken. De eerste vanzelfsprekende gelegenheid 
daarvoor is het sluiten van een overeenkomst met de gemeente.
 
Het thema cultuur, met als aanvulling horeca, is de belangrijkste functionele 
waarde van het Royal gebouw. 
De aard van de horeca is divers en hangt mede af van de mogelijke ruimtelijke 
bestemming van de zaal van de Royal.

Tabel: initiatieven en betekenis
Initiatief Functie Gebouw 

keuze
Onder-
nemers en 
financieel 
plan

Samen
werking 
anderen 

Effect op 
bestaande 
culturele 
instellingen

Stg Royal 
Theater Hrl. 
i.o.

Muziek 
concerten 
shows even-
ementen 

Royal
Rivoli

Red.goed. 
Financieel 
nieuwe 
versie no-
dig bij 
vervolg 

nee Ook deels 
markt van 
bestaande 
cultuurinfra

Muziektheater 
de Royal Hrl.

Muziek, 
theater, 
wereldbands 
blues

Royal 
Rivoli

zwak nee Ook deels 
markt van 
bestaande 
cultuurinfra

Filmhuis de 
Spiegel Hrl.

Art film met 
horeca

Royal Goed ja Versterking 
bestaande

Horeca 1 Max Horeca met 
o.a. 
senioren 
cultuur etc.

Royal Bekende 
ondernemer

ja Ook deels 
markt van 
bestaande 
cultuurinfra

Horeca 2 Horeca + 
zaal en film

Royal Bekende 
ondernemer

ja Versterking 
bestaande

Horeca 3 Horeca + 
zaal en film

Royal Bekende 
ondernemer

ja Versterking 
bestaande
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Toelichting

Stg. Royal Theater Heerlen i.o.  

In 2014 hebben de heren Egberts en Takens, twee Limburgse ondernemers, een 
ondernemingsplan ingediend voor de vestiging van een volkstheater in 
Royal/Rivoli. Als voorbeeld dient voor hen “De Roma” in Antwerpen-Borgerhout. 
Een voormalige bioscoop die tot een florerend en drukbezocht volkstheater is 
getransformeerd. De initiatiefnemers willen ook in Heerlen breed 
geprogrammeerd volksvermaak, voor alle leeftijdsklassen. Naast concerten, 
variété, andere shows en evenementen die het theater zelf organiseert, wil men 
een podium bieden aan het lokale verenigingsleven. De ondernemers streven 
naar een “Limburgs Carré-theater”. 
De luxe uitstraling van de grote zaal en de foyer past qua sfeer in het beeld, dat 
de initiatiefnemers voor ogen hebben. Ze zeggen dat ze geen bedreiging zijn 
voor bestaande instellingen, omdat deze laatsten over meer faciliteiten 
beschikken en ook op A-niveau (PLT) kunnen programmeren. 
Volgens ons treedt het volkstheater echter wèl in het vaarwater van de 
bestaande Heerlens podia. Parkstad Limburg Theaters, Cultuurhuis Heerlen en 
Poppodium Nieuwe Nor voorzien samen in het aanbod van het volkstheater. Ook 
zij kunnen, indien daar vraag naar is, een variété-achtig en laagdrempelig 
aanbod verzorgen. Het lokale verenigingsleven kan bij uitstek terecht in het 
Cultuurhuis. In het ondernemingsplan en de levensvatbaarheid van het 
cultuurhuis speelt dit een belangrijke rol.
Uitsluitend de setting van de Royal als beschermd monument is nieuw in dit 
initiatief. Het is echter de vraag of dit voldoende is. Zodra het publiek aan de 
nieuwe entourage gewend is, is de houdbaarheidsdatum verstreken. 
De initiatiefnemers vragen geen subsidie van de gemeente. Hun 
exploitatiebegroting is gebaseerd op standaardcijfers en op basis daarvan kan 
niet  worden aangenomen, dat zij daadwerkelijk in enig jaar winstgevend kunnen 
draaien. Hun prognosecijfers zijn gebaseerd op algemene cijfers van de 
Vereniging Nederlandse Podia en Festivals (VNPF). Op lokaal niveau hebben ze 
nauwelijks onderzocht of er behoefte is aan deze vorm van amusement.
Het idee van deze initiatiefnemers is gebaseerd op De Roma in Antwerpen. Een 
bezoek aan dit theater (agglomeratie 500.000 inwoners) leerde dat zij ondanks 
de inzet van een groot aantal vrijwilligers, elk jaar €750.000,- subsidie 
ontvangen van de Belgische overheid. 
De ondernemers waren bij hun presentatie zeer stellig in hun oordeel dat zij 
beide gebouwen nodig hebben en er geen ruimte is voor andere initiatieven zoals 
filmhuis. Ze willen een nieuwe financiële aanvulling opstellen als hun initiatief 
voor Royal/Rivoli groen licht krijgt. 

Muziektheater de Royal Heerlen

In december 2014 heeft de heer Lemmens, ondernemer, zijn plan ingediend 
voor een muziektheater in Royal. In september 2015 gaf hij een toelichting. Zijn 
“Huis van Heerlen” moet van Royal niet alleen een muzikaal-, maar ook een 
sociaal platform en ontmoetingscentrum maken. Elke dag van 12 tot 4 uur is het 
voor iedereen toegankelijk en is er  een programma op basis van dagelijkse 
thema’s. Huis van Heerlen moet er vooral zijn voor bezoekers met een kleine 
beurs. Hij wil de grote zaal gebruiken voor concerten en evenementen in het B-
segment en films gaan vertonen in Maxim. 
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Heerlen heeft met o.m. Poppodium Nieuwe Nor, Parkstad Limburg Theaters en 
Cultuurhuis voldoende podium voor singer-songwriters binnen de 
gemeentegrenzen. Schunck en Theater Heerlen fungeren als cultureel 
ontmoetingscentrum en willen steeds meer voor een breder publiek toegankelijk 
worden. Het initiatief van de heer Lemmens voegt onvoldoende nieuws toe. 
Bovendien ontbreekt een overtuigende marketingstrategie.
De initiatiefnemer heeft vooral veel werk gemaakt van de architectonische 
tekeningen en de (bescheiden) gebouw- aanpassing. Het is onduidelijk waarop 
de gepresenteerde publieks- en omzetcijfers zijn gebaseerd. Hetzelfde geldt voor 
wie, welke kosten betaalt. Hij wil het pand kopen, maar geeft hiervoor geen 
goede onderbouwing. Een gespecificeerd exploitatieoverzicht of uitgewerkt 
investeringsoverzicht ontbreekt ook. De inkomsten, die hij met de horeca wilt 
verdienen, lijken aan de hoge kant.

Uitbreiding Filmhuis de Spiegel (FDS) 

FDS maakt al meer dan 25 jaar deel uit van de culturele infrastructuur van 
Heerlen en krijgt jaarlijks een budgetsubsidie van 
€ 100.000. De huisvesting in Schunck is echter te beperkt voor de ambities van 
het filmhuis is stad en regio. Voor een evenwijdige culturele infrastructuur, zoals 
ook de gemeente Heerlen die nastreeft, is een filmhuis gewenst met een 
dagelijkse programmering in minimaal twee zalen. Dat is nodig om een ruimer, 
regionaal filmhuispubliek te bedienen. 
Op de huidige locatie kunnen succesvolle films niet geprolongeerd worden en 
moet het filmhuis achteraan sluiten in rij op de distributielijst. In de zaal kan 
geen filmische sfeer gecreëerd worden, aangezien de filmzaal meerdere 
gebruikers heeft en dus niet als zodanig ingericht kan worden. Ook de 
horecavoorziening is op deze locatie gebrekkig.
In de Strategische Beleidsnota Cultuur 2006-2015 van de gemeente Heerlen is 
daarom reeds aangegeven dat we er naar streven het Filmhuis door te laten 
groeien naar de B-status (met dagelijks filmvertoningen). 

.
Het filmhuis heeft bij de presentatie van haar voorstel de extern opgestelde 
marktanalyse geactualiseerd en ook meer toegespitst op de financiële 
haalbaarheid. Deze zijn toegevoegd als bijlage.
Uit de Cultuurmonitor van de gemeente Heerlen blijkt dat  het bezoeken van film 
in bioscoop en filmhuis de meest populaire culturele activiteit onder Heerlenaren 
is (65% van de Heerlenaren) en zelfs boven het landelijk gemiddelde ligt. De 
economisch moeilijke tijden zijn voor bioscopen en filmhuizen een zegen, want 
naar de film gaan is een relatief goedkope avond uit. Bovendien wordt het 
filmtheater ervaren als relatief laagdrempelig.  
Naast een eigen educatief programma kan een filmtheater door samenwerking 
iets toevoegen aan bestaand aanbod, zoals filmhuis de Spiegel al doet door 
samenwerkingen met onder meer Jaar van de Mijnen, Cultura Nova 
(buitenspiegel), Schrittmacher, Pinkpop, Dutch Mountain Film Festival, Gaiapark, 
Snowworld etc.
Het ingediende plan van het Filmhuis heeft ook een uitgewerkt plan voor de 
horecafunctie. Professionele horeca is noodzakelijk voor het concept. De 
marktanalyse hiervoor onderbouwd door externe deskundigen. Zij verwachten 
na een aantal jaren een positief resultaat. De combinatie met een 
horecaexploitant elders in het gebouw kan voor FDS alleen binnen nadere te 
bepalen voorwaarden. 
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Royal Max

Dit initiatief zit in een ideefase en is niet uitgewerkt. Het bedient een kleiner 
gebied van culturele activiteiten met een horecafunctie. Beoordeling zal pas later 
kunnen. Logischerwijs kijken we eerst naar de uitgewerkte initiatieven.

Lexor 2.0 Rivoli

Dit initiatief richt zich alleen op Rivoli. Het is alleen nog maar een idee en niet 
uitgewerkt. Voor beoordeling geldt dan ook hetzelfde als bij Royal Max. Ook 
worden eerst de initiatieven voor Royal beoordeeld. Royal heeft namelijk de 
prioriteit.

Horeca initiatieven

Twee horeca ondernemers willen een eigen concept realiseren voor:
• Daghoreca  ten behoeve van de passerende bezoeker/reiziger en/of 
gebouwliefhebber
• Horeca gekoppeld aan te organiseren evenementen 
• Horeca als ondersteuning voor de filmhuisfunctie

De bijzondere uitstraling van het gebouw en de ligging aan het stationsplein zijn 
voor hen zeer bepalend.
Beide horeca ondernemers willen het pand kopen. Eén daarvan wil eerst vijf jaar 
huren, omdat hij vindt dat de voorziening qua financieringskans zich eerst moet 
bewijzen.
Eveneens beide ondernemers zijn bereid om op korte termijn, mogelijk rond de 
jaarwisseling, de intenties in een overeenkomst vast te leggen

Gebouwbeleid

Bij de aankoop van de Royal is aangegeven dat het gebouw op termijn ook weer 
verkocht zal worden. De gemeente wil immers geen gebouwen exploiteren, maar 
alleen beleid ontwikkelen voor haar vastgoedbezit. Soms spelen overwegingen 
een rol om vastgoed wel (tijdelijk) in eigendom te hebben. Door de strategische 
aankoop van een pand kan de gemeente regie voeren. Royal is zo’n bijzonder 
object dat het gerechtvaardigd is om het tijdelijk in bezit te hebben.  De periode 
is oorspronkelijk gesteld op 5 jaar.
Het uitgangspunt is dan ook dat wij als gemeente niet eeuwig eigenaar blijven 
van de Royal.

Waardebepaling pand

Bij de verkoop moet de gemeente een heldere keuze maken t.a.v. de functie, 
voorwaarden en minimumwaarde van het gebouw. Door een taxatie wordt de 
marktwaarde vastgelegd. Samen met de WOZ waarde levert dit een bandbreedte 
op waarbinnen de verkoopprijs wordt vastgesteld.
 
Voor een goede taxatie moet een aantal belangrijke keuzes worden gemaakt.
• Wat behoort tot het complex: Royal, Royal/Rivoli, Royal/Maxim of 
Royal/Rivoli/Maxim? 
• Wat is de functie/bestemming?
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• Wat is de kwaliteit van het onderhoud? (Meerjarig onderhoudsprogramma 
is voorhanden. Moet mogelijk worden uitgesplitst naar gebouw)

Een nieuwe functie als fietsstalling

De gemeente overlegt met NS en ProRail over een fietsstalling. Een van de 
opties is nu om de fietsstalling te realiseren op de plaats van de Rivoli. 
Architectonisch is een en ander goed mogelijk. 

Kader
Meerjarig Collegeprogramma

Kernthema:
Economische Speerpunten

Bevoegdheid
College van B&W heeft de bevoegdheid vastgesteld beleid te realiseren al dan 
niet via het aangaan van overeenkomsten. 
Voor het aangaan van kredietverplichtingen zal een raadsbesluit worden 
voorgelegd. 

Voorstel
1. Rivoli en Maxim te slopen.
2. In te stemmen met vestiging van Filmhuis De Spiegel (FDS) in de Royal.
3. Een intentieovereenkomst aan te gaan voor de verkoop van de Royal aan een 
horecaondernemer met Filmhuis de Spiegel als huurder
4. Op de vrijkomende plek van de Rivoli/Maxim een overdekte fietsstalling  
realiseren en de openbare ruimte betrekken bij de openbare ruimte 
Maankwartier
5. Een kredietvoorstel separaat voor te leggen aan de raad op basis van de 
getekende intentieovereenkomsten

Argumenten
1.1 De Royal is een rijksmonument dat met zorg moet worden behandeld. 
Handhaven van Maxim en Rivoli is van secundair belang.
Zowel de buitenkant als een deel van de binnenkant is rijksmonument. Het heeft 
iconische waarde. Instandhouding met een passende functie heeft de hoogste 
prioriteit. Rivoli en Maxim verbergen een deel van de schoonheid van de Royal. 
Indien beide verdwijnen komt de Royal weer beter tot zijn recht. De sloop van 
Maxim en Rivoli verkleint het overschot aan stoelen en (theater)zalen.

1.2 De invulling van het gebouw met een filmhuis met horecavoorziening is in 
overeenstemming met het bestemmingsplan en de bestaande functie van het 
gebouw. 
De combinatie van film en horeca past in de huidige functie van het gebouw en 
het bestemmingsplan. Het accent t.a.v. omvang en aard van de horeca 
verandert. De horeca wordt belangrijker.

2.1 Het filmhuis concurreert niet met andere culturele voorzieningen en past 
volledig in het cultuurbeleid van Heerlen.
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Het initiatief met het filmhuis is het enige dat niet treedt in dezelfde markt als de 
bestaande culturele infrastructuur. 
Voor de slagingskansen van een filmhuis met A of B status, is een professionele 
culturele onderneming van cruciaal belang. 

3.1 De commerciële horecaexploitanten zijn ondernemers, zijn een rendabele 
onderneming in de Royal te kunnen runnen.
Met de ondernemers is afgesproken dat exploitatie geschiedt in combinatie met 
het Filmhuis als huurder. De horecaondernemer koopt het pand (op termijn) met 
een filmhuis dat meerjarig heeft gehuurd. De horeca ondernemer exploiteert de 
horeca en de grote zaal. Het filmhuis heeft (een aantal keren) voorrang om de 
grote zaal te huren

4.1 Sloop van Maxim en Rivoli, met inzet van provinciale en gemeentelijke 
middelen, start in de eerste helft van 2016.
Het plan zal worden voorgelegd aan de provincie als onderbouwing voor de 
provinciale bijdrage. Vanaf april 2016 kan het plan worden uitgevoerd

4.2 Er komt een intentieovereenkomst met NS/ProRail over de gezamenlijke 
realisatie van een fietsvoorziening.
Het landelijk beleid t.a.v. fietsstallingen bij stations is in beweging. In overleg 
wordt bezien of en op welke wijze de fietsvoorziening op deze locatie kan worden 
ondergebracht. 

5.1 Zodra de intentieovereenkomsten voor Royal en/of de fietsstalling zijn 
ondertekend, wordt een kredietvoorstel voor de gemeenteraad opgesteld.  
Uit eerdere berekeningen blijkt dat minimaal € 1.000.000 nodig om Royal 
geschikt te maken voor de beoogde bestemming. De provincie heeft aangegeven 
hiervan € 500.000,- te financieren.  De middelen voor de fietsvoorziening 
moeten komen van NS/ProRail en de reservering voor deze voorziening bij de 
gemeente.

Tegenargumenten
Niet van toepassing. 

Communicatie
De initiatiefnemers voor de invulling van de Royal worden van het besluit van 
het college op de hoogte gesteld.  

Evaluatie
N.v.t. 

Planning, procedure en uitvoering
College 8 december 2015
Eventueel Raad informatieavond 6 januari 2016
Raadscommissie ES 13 januari 2016
Raadsbesluit 20 januari 2016

De intentieovereenkomsten worden zo mogelijk medio januari gesloten. In deze 
overeenkomst wordt een tijdsplan opgenomen gericht op de omzetting van 
intentie naar definitief. De koers daarbij is om het geheel in de 
overeenkomstensfeer voor de zomer 2016 te hebben afgerond.
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In december 2015 – januari 2016 zal een taxatie worden uitgevoerd op basis 
van de door B&W vastgestelde koers 

Eind december – begin januari zal B&W een separaat voorstel worden 
voorgelegd t.a.v. de criteria voor de beoordeling van de voorstellen van de 
potentiele kopers van Royal.

In maart 2016 vindt het zogenaamde Dutch Mountain Filmfestival plaats in het 
Royal complex.

In april 2016 kan worden gestart met de realisatie van de beoogde 
toekomstvisie.
 
Bijlagen
Map: plannen initiatiefnemers

Financieel

Er komt een separaat voorstel t.a.v. het financieel kader. Hieraan worden 
toegevoegd de intentieovereenkomsten en bijbehorende kerncijfers. 


