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De gedaanteverwisseling van de Eusebiuskerk tot concertzaal heeft 433.000 euro
gekost. Dat hebben burgemeester en wethouders van Arnhem in een brief aan de
gemeenteraad laten weten.
Wat de resterende financiële gevolgen zijn van de vondst van asbest in Musis,
medio augustus, wordt later deze maand duidelijk. Dan wordt ook bekeken welke
partijen ervoor opdraaien.
Het is niet bij voorbaat gezegd dat Arnhem alle kosten draagt, laat het Arnhemse
college in de raadsbrief weten. Dat is afhankelijk van overleg met betrokken
partijen als Musis, Stadstheater en Het Gelders Orkest, nadat alle cijfers op een
rijtje zijn gezet.
Die cijfers zullen in elk geval bestaan uit de kosten van de asbestsanering zelf,
maar ook uit de derving van inkomsten voor Het Gelders Orkest en Musis en de
herinrichting van de Eusebiuskerk. Ook het incidentele gebruik van de Koepelkerk,
Stadstheater Arnhem, de Stadhuishal en Luxor Live wordt erbij betrokken.
De asbest in Musis werd in augustus gevonden onder een betonvloer en een
gemetselde ruimte. Het idee om het concertgebouw te blijven gebruiken tijdens
de werkzaamheden aan het pand bleek niet langer haalbaar.
Het helemaal afblazen van de geplande concerten is geen serieuze optie geweest,
laat het college nog eens weten. Door de diversiteit aan lopende contracten met
artiesten, personeel en aannemer was stilleggen van het programma duurder
geweest. Verschillende kosten lopen immers door, contracten kunnen niet zomaar
worden afgezegd, inkomsten verdwijnen en de kans op schadeclaims neemt fors
toe.
Bovendien zou het afblazen van de concerten een verarming hebben betekend
voor het culturele leven van Arnhem. Een verplaatsing naar de Vereeniging in
Nijmegen is onderzocht, maar bleek geen goed alternatief: het zou grote
meerkosten met zich mee hebben gebracht en slechts een deel van het
programma had er doorgang kunnen vinden.

Het college is van plan later deze maand, als alle cijfers beschikbaar zijn, aan de
gemeenteraad een voorstel te doen voor de dekking van de totale kosten.
Het is niet bij voorbaat gezegd dat Arnhem alle kosten draagt, meldt college aan
raad

