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FORSE FINANCIËLE RISICO ’S VOOR TIVOLI VREDENBURG 
 
UTRECHT, 3 november 2015 - Het zal lastig zijn om de financiële tekorten bij TivoliVredenburg een 
halt toe te roepen. Dat stelt de Utrechtse rekenkamer. Het gebouw heeft 70 % meer capaciteit en de 
bouw en inrichting van het Muziekpaleis zijn fors duurder geworden . De consequenties van een 
groter en duurder gebouw zijn onderschat. Er zijn voor de gemeente de komende jaren aanzienlijke 
financiële risico’s. De rekenkamer roept de raad op om aan TivoliVredenburg te vragen om de 
exploitatie sluitend te maken. De gemeente moet bepalen welke culturele prestaties zij verwacht en 
welk subsidiebedrag zij beschikbaar wil stellen.  
 
Muziekpaleis TivoliVredenburg steeds duurder geworden 
In 2006 werden de kosten voor bouw en inrichting geraamd op € 98,6 miljoen. In 2015 is het bedrag opgelopen 
tot circa € 156 miljoen. Er zijn nog ongedekte financiële risico’s voor de gemeente die de rekenkamer schat op 
tenminste € 9,6 miljoen. Een groot deel van de (extra) bouw- en inrichtingskosten moet opgebracht worden uit 
de exploitatie van het Muziekpaleis. Dit maakt het voor TivoliVredenburg moeilijk de exploitatie rond te 
krijgen. Tot nu toe lukt dat niet: de exploitatietekorten bij TivoliVredenburg voor 2014, 2015 en 2016 tellen 
naar verwachting op tot ruim € 5 miljoen. De gemeente creëerde reserves om die tekorten op te vangen, maar 
ook voor 2017 is een fors structureel tekort voorzien.  
 
Gemeentelijke regie onvoldoende 
De gemeente voerde de regie over de bouw van het Muziekpaleis en de organisatieontwikkeling van een nieuwe 
muziekstichting, voortkomend uit Muziekcentrum Vredenburg, Tivoli en Stichting Jazz Utrecht. De 
voorbereiding van de nieuwe organisatie liep volledig vast door onderlinge ruzies. De huidige stichting 
TivoliVredenburg zag pas het licht bij de oplevering van het gebouw. De stichting was daardoor onvoldoende 
betrokken bij het bouwproces en nauwelijks voorbereid op het in gebruik nemen van het Muziekpaleis begin 
2014. 
 
Financieel gezonde exploitatie Muziekpaleis vergt keuzes en inzet 
De culturele ambities, financiële begroting en gemeentelijke subsidie zijn niet met elkaar in balans. Ten 
opzichte van 2006 zijn de totale huisvestingskosten bijna 70% hoger geworden. De huisvestingskosten zijn 
hoger dan bij andere grote podia in Nederland. Het Muziekpaleis heeft 70% meer zaalcapaciteit dan de 
voorlopers, maar weet die capaciteit nog niet voldoende te benutten. Per zaal is er gemiddeld drie keer per 
week een culturele activiteit. Krap twee keer per week wordt een zaalplaats bezet door een betalende 
bezoeker. Van de kosten per bezoeker subsidieert de gemeente 32%, wat kan oplopen tot 42% als de 
gemeente het exploitatietekort over 2015 dekt. Bij een onveranderde programmering en subsidie is vanaf 
2016 een tekort van meer dan € 1,7 miljoen per jaar te voorzien bovenop de € 8 miljoen subsidie van de 
gemeente. De rekenkamer ziet ruimte voor verbetering binnen de huidige aanpak, maar sluit niet uit dat 
meer fundamentele veranderingen nodig zijn voor een financieel gezonde exploitatie. 
 
Ontwikkel een plan om tot een sluitende exploitatie te komen 
De rekenkamer raadt de gemeente aan om TivoliVredenburg scenario’s uit te laten werken om de 
exploitatie van het Muziekpaleis te verbeteren, waarbij extra subsidie niet nodig is. De gemeente moet 
politieke keuzes maken, door aan te geven welke prestaties zij van TivoliVredenburg verwacht en welk 
subsidiebedrag zij daarvoor beschikbaar wil stellen voor de Cultuurnotaperiode 2017-2020. 
 
De rekenkamer informeert de Utrechtse gemeenteraad over het rapport ‘Een paleis voor de muziek’ op de 
openbare raadsinformatieavond van 10 november 2015.  
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