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In de RIA van oktober 2016 is het rapport van H&S adviseurs toegelicht aan 

de raad. Dit rapport beschrijft de gewenste ontwikkelingsrichtingen van het 

complex.  

Eerder dit jaar is aangeven dat de gesprekken met Vue en Filmhuis de 

Spiegel zijn opgestart. In februari van dit jaar bleek dat Vue koerste op een 

luxe variant voor een deel van het complex (Royal).  

Momenteel worden de door partijen overhandigde exploitatie- en investe-

ringsvoorstellen ambtelijk bestudeerd op haalbaarheid. In het kader van de 

nadere onderhandelingen en bedrijfsgevoelige gegevens kunnen we daar nu 

niet meer informatie over delen. 

Naast de reeds bekende initiatiefnemers worden ook sedert mei van dit jaar 

ook gesprekken gevoerd met CineSud én de stichting BOEi.  

CineSud zou een goede aanvulling op de filmhuisfunctie kunnen zijn. Zij 

brengen filmmakers, aankomend talent, professionals en publiek samen. Ze 

organiseren netwerkevenementen, opleidingen en andere activiteiten voor 

makers en publiek én helpen talent en professionals bij het realiseren van 

hun producties. 

Stichting BOEi is een van de meest professionele en gespecialiseerde heront-

wikkelaars van industrieel erfgoed en (Rijks-)monumenten in Nederland. Zij 

zijn geïnteresseerd in de rol in de ontwikkeling en mogelijk ook het eigendom 

van het gebouw.  

De gesprekken met partijen verlopen voorspoedig. Echter het is van belang 

om te beseffen dat - naast het gezamenlijk traject - ook alle partijen afzon-

derlijk hun eigen investeringen en nadere haalbaarheid met hun achterban 

dienen te onderzoeken. Alle trajecten lopen weliswaar parallel. De verwach-

ting is dat dit nog enige tijd kost.  

Voor het zomerreces wenst de gemeente in ieder geval het startpunt van 

deze nadere haalbaarheidsfase vast te leggen in een intentieovereenkomst. 

Dit om enerzijds ook de gezamenlijkheid na te kunnen streven maar ander-

zijds ook de belangrijkste uitgangspunten van verschillende partijen te ijken.  

In het najaar van 2017 zullen de investeringsbeslissingen genomen moeten 

worden om de ontwikkeling en realisatie in 2018 te starten.  
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