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1. Inleiding: waarom deze mededeling 

  

U bent de afgelopen maanden met diverse raadsmededelingen op de hoogte gehouden van de 
problemen rondom de fundering van de Viking, het nieuwe filmtheater tussen IJssel en 
Noordenbergstraat.  
 
Op 9 maart heeft u via een presentatie kennis genomen van een bouwtechnische oplossing voor de 
fundering.  
 
De afgelopen weken zijn gebruikt om met de adviseurs en de aannemer  het ontwerp voor de fundering 
die nu binnen de randvoorwaarden van de Rijksdienst voor  het Cultureel Erfgoed (RCE) past, nader uit 
te werken. De aannemer heeft het ontwerp vervolgens geaccepteerd en de bouwkundige 
aansprakelijkheid aanvaard. Ook zijn de financiële consequenties van de vertraging en de fundering 
nauwkeurig in beeld gebracht.  
 
De meerkosten voor deze bijzondere fundering bedragen € 1,4 mln. In deze raadsmededeling willen 
wij met u delen wat de financiële consequenties zijn indien het project stopt en wat de financiële 
consequenties zijn indien de ontwikkeling wordt afgemaakt.  
  

2. Kader 

  

• raadsbesluit 679423, resultaten haalbaarheidsstudie theater en film, maart 2012.  
• collegebesluit 1245763, vaststellen van het definitief ontwerp, inclusief bijbehorende begroting 

voor de ontwikkeling en realisatie nieuw Filmtheater "de Viking", maart 2014 
• meerdere raadsmededelingen over de voortgang zoektocht naar een geschikte fundering onder 

de Viking, najaar 2015 en winter 2015/2016. (2015-002255, 10 november 2015; 2015-002610, 
december 2015; 2016-000207, februari 2016). 

  
3. Kern van de boodschap 

  

De meerkosten voor de nieuwe door het RCE geakkordeerde fundering van de Viking zijn € 1,4 mln. 
Zowel bij  stoppen met het project als doorgaan zijn er financiële gevolgen voor de begroting. Hieronder 
in een samenvattend globaal schema: 
  

  Boekwaarde         Structurele lasten Totaal structurele lasten 
A. Doorgaan 
  

  Verhoging krediet tussen de € 
575.000 en € 1, 1 mln. Met 
een structurele last tussen de 
€ 29.000 en € 58.000. 
  

Verhoging tussen € 29.000 
en € 58.000 

B.    Stoppen 
en naar 0-
situatie van 
vóór het 
besluit  
(incl. vrijval 
verhoogde 
subsidie) 

€ 4 mln afschrijven 
  
(ten laste van de 
vermogensreserve) 

Vrijval van € 382.000 
  
Rentederving van  
€ 160.000 

Vrijval van € 222.000 
  
  

C.   
Stoppen en 
handhaven 

   
€ 4 mln afschrijven 
  

  
Vrijval van € 382.000 
  

  
Vrijval van € 222.000 minus  
€ 150.000 voor bouwkundige 



 
verhoogde 
subsidie van  
€ 150.000 
voor 
investeringen 
     

(ten laste van de 
vermogensreserve) 
  
  

Rentederving van  
€ 160.000 

aanpassingen = € 72.000 

  
  

4. Nadere toelichting 

  

Hieronder worden vooral de financiële consequenties voor de scenario's  "doorgaan" of "stoppen" (met 
een subvariant) op een rij gezet. Daarbij worden de consequenties berekend als zijnde  jaarlijkse baten of 
lasten zodat ze met elkaar zijn te vergelijken.  
  
Huidige stand van zaken krediet: 
  
a.    Totaalkrediet conform Raadsvoorstel 679423 (21 maart 2012):  

Totaalkrediet 10.058.000 
    
Dekking provincie Overijssel  5.000.000 
Dekking gemeente Deventer 5.058.000 

  
b.    Splitsing krediet 10 mln: 

Materieel vast actief  (MVA) 2.875.000 Aankoop vastgoed door gemeente en 
doorverkoop, gemeentelijke plankosten 

Financieel vast actief (FVA) 7.183.000 Bouw, vaste inrichting, installaties,  etc door 
NV MVD 

  
c.     Boekwaarde (31.12.2015) 

  31.12.2015 Restant 
MVA – gemeente Deventer 2.402.385    472.615 
FVA – aandelenkapitaal NV 
MVD 

7.183.000 – reeds verstrekt 
1.754.231 – uitgave 31.12.2015 

5.428.769 

  
  
Uitgave (31.12.2015, afgerond)             4.2 mln.      Anno april 4,4 mln (afgerond) 
Restant (31.12.2015, afgerond)             5.9 mln.      Anno april 5,7 mln   (afgerond) 
  
  
A. Doorgaan met De Viking (op een grote zgn sandwichplaat cf goedkeuring Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE)) 

• De meerkosten voor de bijzondere fundering zijn inmiddels bekend: € 1, 4 mln. De aannemer 
heeft bouwtechnisch een akkoord gegeven en is akkoord met het bouwkundige deel van de 
meerkosten  fundering.  

• De NV MVD heeft het volledige krediet al aan het begin van het project gekregen. Zij heeft hierop 
rendement gemaakt van € 50.000. Dit kan ingezet worden als dekking van de meerkosten 
fundering.  

• De verhoogde bijdrage van € 150.000 van de gemeente aan de exploitatie van de Viking is al 
sinds 2012 opgenomen in de begroting. Voor het jaar 2012 is deze gebruikt als dekking voor de 
investering. Voor 2013-2015 en deels  2016 is/wordt dit geld gebruikt voor de aanloopkosten 
voor de Stichting de Viking. Hieruit worden de honoraria betaald voor de adviseurs van de 
stichting en ook zaken als marketing, huisstijl en dergelijke. Ook is een bedrag van € 125.000 
opgenomen als risicoreserve voor de exploitatie bij aanvang. Samengevoegd  met de 
risicoreserve van de bestaande instanties komt het bij aanvang op de gevraagde 10% van de 
omzet van de Viking.  

• Door de vertraging van de bouw vallen de jaarschijven 2016 (deels) en 2017 vrij, zijnde € 
200.000. Dit bedrag kan gebruikt worden als dekking voor de meerkosten fundering.  

• Met deze aannames is er nog te eenmalig te dekken € 1, 4 minus € 200.000 minus € 50.000 = € 
1,15 mln.  



 
• De provincie Overijssel is gepolst om hierin een deel  te nemen. Via de binnenlijn (maar 

bestuurlijk nog niet bevestigd) hebben wij te horen gekregen dat dit er voorlopig niet in zit. Voor 
de gemeente betekent dit annuïtair een extra jaarlijkse last van €  58.102. Zou de provincie 
bestuurlijk alsnog willen participeren met aanhouden van de  huidige 50/50 verdeling van de 
investering voor het dekken van de meerkosten dan betekent dat zowel de provincie als de 
gemeente een bedrag van € 575.000  bijdragen. Voor de gemeente betekent dit annuïtair een 
verhoging van €  29.051.  

  
Samenvattend financieel voor de gemeente: 
 Aanvullende dekking nodig van een bedrag tussen de € 29.000 (met participatie provincie) en € 58.000 
(zonder participatie provincie). 
   
  
B. Stoppen met de ontwikkeling van de Viking (met vrijval  verhoging jaarlijkse subsidie Viking 
van  € 150.000) 

• In dit scenario wordt uitgegaan van de situatie van vóór het besluit over de ontwikkeling van de 
Viking. De twee instellingen gaan terug naar de 0-situatie en er is geen ruimte voor extra 
subsidie en investeringen. Indien gekozen wordt om wel te stoppen met de Viking maar ook extra 
investeringen mogelijk te maken voor de twee instellingen voor bouwkundige aan passingen etc 
dan staat de vrijval van € 150.000 ter discussie en is scenario C aan de orde. 

• Er is  reeds 4, 4 mln aan kosten (en verplichtingen) gemaakt. Daarvan staat € 2, 4 mln aan 
boekwaarde bij de gemeente, kosten voor verwerving en interne kosten. De overige € 2 mln zijn 
kosten van de NV MVD,  voornamelijk honoraria, leges en sloopkosten. 

• Het project zit in de fase van technisch ontwerp (TO). De architect, aannemer en adviseurs zijn 
gecontracteerd tot en met de fase van het uitwerken van TO. De contracten hebben een clausule 
dat er na het TO afscheid van elkaar genomen kan worden. De verplichtingen voor de afronding 
TO zijn meegenomen in de boekwaarde van de NV MVD. 

• Het gemeentelijk krediet wordt gefinancierd met een krediet met afschrijving op basis van 
annuïteiten. De structurele lasten hiervan zijn € 232.000. Stoppen betekent een structurele vrijval 
van de annuïteit gemeentelijke dekking van € 232.000. 

• De boekwaarde zal in één keer moeten worden afgeschreven. Hiervan kan de verwachte 
ontwikkelwaarde worden afgetrokken. Herontwikkelen van de locatie met woningbouw  zou in 
theorie ongeveer, afhankelijk van het woningbouwprogramma, hooguit  € 0,4  mln opleveren 
(zeer globale berekening, 15 appartementen, 3 torenwoningen, 5 stadswoningen), inclusief 
planontwikkelingskosten. Het is ook denkbaar dat de opbrengst fors lager ligt.  De potentiële 
opbrengst voor andere doeleinden dan De Viking is ongewis. De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed heeft immers alleen toestemming gegeven voor aanpassing van de fundering voor het 
doeleinde "maatschappelijke bestemming", in dit geval De Viking. Het is dus de vraag onder 
welke voorwaarden en met welke (hoge) kosten de fundering van woningbouw plaats kan en 
mag vinden en of het rendement van € 0,4  mln wordt gehaald.  Dit vergt zeker nader 
onderzoek. Om het vergelijk te kunnen maken zijn voor deze raadsmededeling de bovenstaande 
bedragen slechts een schatting met een hoog risico op afwijkingen.  Dit betekent dat er ongeveer 
€ 4 mln moet worden afgeschreven. (Boekwaarde € 4,4 mln -/- ontwikkelwaarde € 0,4 mln.). 

• Het afboeken van deze boekwaarde kan ten laste van de vermogensreserve. Op deze reserve is 
rentebijschrijving van toepassing welke is opgenomen in de exploitatie. Een afboeking ten laste 
van deze reserve geeft rentederving van € 160.000,- (structureel). 

  
Bij een eventuele herontwikkeling zal de parkeeropgave moeten worden herzien. 
  
Met de provincie Overijssel is nog niet besproken wat zij wil met haar € 5 mln bijdrage aan de Viking. Het 
mogen herbestemmen voor een ander doel binnen de doelstelling van “stad aan de IJssel” moet nog 
bestuurlijk worden aangekaart. Overigens heeft de teruggave van de 5 mln geen invloed op de 
begroting.  
  
  
 
 
 
 



 
 
 
Samenvattend financieel voor de gemeente:      
  
Afboeken boekwaarde                                                             - /-  4 mln.   
  
Rentederving vermogensreserve                                            160.000 N (of 170.000 N) 
   
Vrijval annuïteit gemeentelijke dekking                                   232.000 V 
(Zie ook bij B. hieronder) 
  
Vrijval geplande verhoging subsidie (na ingebruikname)        150.000 V 
  
                                                                                                 ---------- 
Totaal structurele vrijval                                                           222.000 V  (of 210.00, afh.van  
ontwikkellocatie)  
  
  
C. Stoppen met De Viking en handhaven verhoogde subsidie voor investeringen en exploitatie. 
  
Een ander (sub) scenario van  "stoppen" is om het geld van de verhoogde subsidie deels of geheel  te 
kapitaliseren voor investeringen in de bestaande gebouwen ( bijvoorbeeld voor brandveiligheid en 
toegankelijkheid Bouwkunde) en deels  te bestemmen voor een verhoogde subsidie op de 
exploitatie.  De structurele vrijval is dan € 72.000, zoals hiervoor in het schema aangegeven.  
  
  
Niet in tabel opgenomen scenario: De Viking op een andere locatie 
  

• Indien de ambitie van een gezamenlijk onderkomen van film en theater blijft, dan zal op een 
andere locatie moeten worden geïnvesteerd. Dit zal, afhankelijk van de grootte van het gebouw 
en verwerving, toch ook een grote investering vergen, nl.  van € 3 à  € 6  mln  zonder 
verwervingskosten. Om het vergelijk te kunnen maken met de andere twee scenario’s wordt hier 
uitgegaan van € 4 mln. Dit betekent bij annuïteit een jaarlijkse last van € 202.000. 

• De boekwaarde van de Noordenbergstraat locatie zal eenmalig moeten worden afgeschreven: € 
4 mln.  

• De verhoging van de jaarlijkse subsidie van € 150.000 blijft gehandhaafd. 
  
Samenvattend heeft dit scenario louter financiële nadelen. En de boekwaarde van € 4 mln moet worden 
afgeschreven én er is geen vrijval van structurele lasten omdat de annuïteit opnieuw wordt aangegaan en 
de verhoogde subsidie intact blijft.  Daarbij is er in dit scenario een aantal cruciale zaken onduidelijk zoals 
de verwervingskosten en de handhaving bijdrage provincie. 
  
NB. geheel terzijde en wellicht ten overvloede t.a.v. scenario's B en C: stoppen met de Viking beïnvloedt 
de (ruimte)discussie over het speelgoedmuseum, zowel in de opties Keizerstraat als Hegius.  
  
Relatie met de Voorjaarsnota 
  
Wij stellen voor het presidium te verzoeken deze raadsmededeling te agenderen voor de raadstafel 
Ruimtelijk van 18 mei a.s. Uw raad kan dan vragen stellen, een nadere toelichting krijgen op de 
informatie in deze raadsmededeling en het college wensen en bedenkingen meegeven voor het 
uiteindelijke voorstel in de Voorjaarsnota.  
  
Tot slot 
Het bestuur van Stichting De Viking is gaarne bereid om een toelichting te geven op de exploitatie van 
De Viking.  

    
  
  


