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1. INLEIDING 
Juni	  2013	  worden	  plannen	  bekend	  met	  betrekking	  tot	  herinrichting	  van	  het	  marktplein	  Emmen,	  een	  
logische	  stap	  in	  de	  centrumvernieuwing.	  Snel	  wordt	  duidelijk	  dat	  in	  die	  plannen	  de	  muziekkoepel	  niet	  
is	  opgenomen.	  Op	  facebook	  wordt	  op	  burgerinitiatief	  een	  pagina	  geopend	  voor	  behoud	  van	  de	  
muziekkoepel,	  een	  ongekende	  stroom	  van	  verontwaardigde	  reacties	  over	  verplaatsing	  dan	  wel	  sloop	  
ontstaat.	  Hieruit	  ontstaat	  de	  initiatiefgroep	  Keep	  de	  Koepel:	  een	  diverse	  groep	  burgers	  verenigd	  met	  
een	  doel:	  het	  tot	  staan	  brengen	  van	  de	  sloop	  van	  markante	  gebouwen	  die	  Emmen’s	  korte	  historie	  
vertellen.	  Het	  object	  is	  de	  muziekkoepel. 
Deze	  initiatiefgroep	  wil	  zich	  niet	  als	  actiegroep	  manifesteren	  maar	  een	  betrokken	  onderdeel	  zijn	  van	  
de	  oplossing.	  Opheffen	  van	  belemmeringen	  en	  zoeken	  naar	  verbindingen	  in	  plaats	  van	  commentaar	  
leveren	  vanaf	  de	  zijlijn.	  De	  groep	  heeft	  brede	  contacten	  en	  via	  de	  facebook-‐pagina	  worden	  ideeën	  en	  
steun	  aangedragen.	  
 

In	  de	  huidige	  tijd	  mag	  niet	  worden	  verwacht	  dat	  de	  overheid	  alles	  regelt,	  en	  de	  
ondernemer	  alles	  betaalt.	  We	  willen	  als	  burgers	  onze	  schouders	  eronder	  zetten.	  

	  
Vrijdag	  13	  september	  is	  de	  initiatiefgroep	  uitgenodigd	  door	  de	  verantwoordelijk	  wethouder	  de	  heer	  
Sleeking	  en	  hebben	  we	  onze	  ideeën	  op	  tafel	  gelegd.	  Op	  17	  september	  neemt	  het	  college	  het	  besluit	  
de	  muziekkoepel	  in	  het	  definitief	  ontwerp	  Marktplein	  op	  te	  nemen.	  De	  muziekkoepel	  is	  gered	  en	  de	  
initiatiefgroep	  wordt	  gevraagd	  een	  plan	  in	  te	  dienen	  voor	  de	  toekomst	  van	  de	  koepel. 
De	  initiatiefgroep	  wil	  concreet	  bezig	  zijn.	  In	  dit	  document	  staat	  een	  ruwe	  schets	  van	  de	  visie	  en	  het	  
plan	  van	  aanpak	  om	  de	  koepel	  te	  behouden	  en	  te	  reactiveren.	  	  
 

Alvorens	  verdere	  stappen	  te	  kunnen	  nemen	  dienen	  partijen	  overeenstemming	  te	  hebben	  over	  de	  
uitgangspunten	  en	  visie. 
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1. UITGANGSPUNTEN 

1.1. EIGENDOM 	  
Momenteel	   is	   de	   koepel	   en	   ondergrond	   in	   eigendom	   van	   de	   ondernemersvereniging	   Emmen	  
Vlinderstad.	  Deze	  partij	  heeft	  aangegeven	  dat	  zij	  geen	  middelen	  heeft	  om	  de	  koepel	  weer	   in	  goede	  
staat	   te	   brengen	   en	   te	   onderhouden.	   We	   kunnen	   ook	   vaststellen	   dat	   de	   huidige	   eigenaar	   de	  
onderhoudsverplichting	  danig	  heeft	  verkwanseld	  zodat	  de	  muziekkoepel	  in	  de	  staat	  is,	  waarin	  hij	  nu	  
verkeerd.	  Ten	  grondslag	  hieraan,	  vindt	  u	  het	  rapport	  van	  TMS	  Holland	  in	  de	  bijlagen.	  Zij	  hebben	  ook	  
aangeven,	  dat	  had	  de	  Koepel	  zijn	  jaarlijkse	  schilderbeurt	  en	  onderhoud	  gehad,	  was	  het	  gat	  in	  het	  dak	  
gerepareerd,	   etc.,	   hij	   nog	   in	   veel	   betere	   staat	   zou	   zijn.	   Zie	   als	   voorbeeld	   ook	   de	  Muziekkoepel	   in	  
Nieuw	  Dordrecht.	  Die	  ziet	  er	  nog	  perfect	  uit,	  omdat	  die	  onderhouden	  wordt.	  
Het	   is	   dan	   ook	   aannemelijk	   dat	   volgens	   akte	   de	   koepel	   door	   de	   ondernemers	   terug	   geleverd	   zal	  
worden	  aan	  de	  gemeente.	  Ons	  uitgangspunt	  is	  dat	  de	  koepel	  vervolgens	  door	  de	  gemeente	  aan	  een	  
op	  te	  richten	  stichting	  moet	  worden	  doorgeleverd,	  onder	  gelijke	  voorwaarden	  als	  bij	  levering	  in	  2001	  
is	  geschied. 

1.2. STAAT	  VAN	  ONDERHOUD 	  
Op	  dit	  moment	  verkeerd	  de	  muziekkoepel	  in	  erbarmelijke	  staat.	  	  
De	  mate	  van	  achterstallig	  onderhoud	  hebben	  wij	  inmiddels	  door	  TMS	  Holland	  globaal	  laten	  
onderzoeken.	  Een	  verslag	  hiervan	  vindt	  u	  in	  de	  bijlagen.	  
	  	  
De	  oplossing	  van	  renovatie	  is	  vele	  malen	  goedkoper	  dan	  de	  in	  eerste	  instantie	  voorgenomen	  
verplaatsing.	  Dat	  verplaatsen	  van	  de	  muziekkoepel,	  waarbij	  telkens	  gesproken	  wordt	  over	  het	  
behouden	  van	  deze	  koepel	  en	  zijn	  historie,	  een	  ingrijpende	  en	  kostbare	  klus	  zal	  zijn,	  behoeft	  
waarschijnlijk	  geen	  verdere	  uitleg.	  Denkt	  u	  alleen	  al	  aan	  het	  uitgraven	  van	  de	  koepel	  inclusief	  kelder,	  
zodat	  het	  bijzondere	  metselwerk	  met	  de	  keien	  (door	  boeren	  uit	  de	  omgeving	  verzameld)	  in	  stand	  
blijft.	  Het	  gevaarte	  dan	  optillen,	  zonder	  dat	  de	  koepel	  uit	  elkaar	  valt	  en	  te	  verplaatsen,	  lijkt	  ons	  op	  zijn	  
minst	  ongeloofwaardig.	  
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De	  stichting	  kan	  door	  zelfwerkzaamheid	  en	  bijdragen	  de	  renovatie	  goedkoper	  uitvoeren	  waardoor	  
budget	  overblijft	  voor	  programmering	  en	  noodzakelijke	  aanpassingen	  van	  de	  koepel. 
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1.3. RECHTSPERSOON 	  
Er	  wordt	  een	  stichting	  opgericht	  die	  eigenaar	  en	  beheerder	  van	  de	  koepel	  is.	  In	  het	  bestuur	  van	  de	  
koepel	  zitten	  in	  eerste	  instantie	  leden	  van	  de	  initiatiefgroep,	  aangevuld	  met	  een	  afvaardiging	  vanuit	  
verschillende	  belanghebbende	  partijen.	  Wij	  denken	  hierbij	  aan	  de	  ondernemers	  gevestigd	  in	  het	  
centrum	  nabij	  de	  koepel,	  een	  vertegenwoordiger	  vanuit	  de	  cultuursector.	  En	  indien	  gewenst	  door	  de	  
Gemeente,	  kan	  er	  ook	  een	  vertegenwoordiger	  van	  de	  Gemeente	  aansluiten.	  
 

Bij	  oprichting	  bestaat	  het	  bestuur	  uit	  de	  volgende	  personen:	  
• Voorzitter:	  Marie	  Hartmann,	  Distelvink	  92	  te	  Emmen,	  06-‐51049440.	  	  

Werkzaam	  als	  Personeelsadviseur	  bij	  wooncorporatie	  Domesta.	  	  
• Secretaris:	  Henk	  Klaver,	  Hagedoorn	  39	  te	  Emmen	  

Werkzaam	  als	  directeur	  TerraNext	  en	  voorzitter	  statenfractie	  CDA	  Drenthe	  
• Penningmeester:	  Werner	  Velthuis,	  Uilenveld	  545	  te	  Emmen,	  06-‐20879186	  

Werkzaam	  als	  Controller	  in	  het	  bedrijfsleven	  in	  Zuidoost	  Drenthe.	  

	  

1.4. POSITIONERING	  KOEPEL 	  OP	  HET	  MARKTPLEIN 	  
De	  koepel	  wordt	  niet	  verplaatst.	  Tussen	  de	  koepel	  en	  het	  gemeentehuis	  zal	  een	  parkachtige	  inrichting	  
komen	  waar	  de	  muziekkoepel	  onderdeel	  van	  uitmaakt.	  Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  de	  muziekkoepel	  
hierdoor	  alleen	  nog	  maar	  mooier	  tot	  zijn	  recht	  komt.	  
 

Probeert	  u	  zich	  eens	  de	  verbeelding	  te	  veroorloven	  van	  spelende	  kinderen	  in	  het	  gras,	  of	  een	  
strijkorkestje	  op	  de	  zondagmiddag,	  terwijl	  u	  op	  een	  kleedje	  aan	  een	  rosétje	  nipt..  
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2. VISIE 

2.1. GEBRUIK 	  
Het	  marktplein	  wordt	  volledig	  gerenoveerd.	  Hierin	  zal	  een	  parkachtig	  gedeelte	  worden	  opgenomen.	  
Dit	  biedt	  mogelijkheden	  om	  de	  koepel	  ook	  te	  gebruiken	  met	  een	  andere	  speelrichting:	  richting	  het	  
park.	  In	  onze	  visie	  geeft	  het	  parkleven	  nieuwe	  gebruiksmogelijkheden	  voor	  de	  koepel:	  kleinschalige	  
optredens	  en	  activiteiten	  vanuit	  de	  samenleving:	  een	  soort	  open	  podium.	  Gebruikers	  kunnen	  de	  
koepel	  reserveren	  en	  na	  goedkeuring	  gebruiken.	  Daarnaast	  blijft	  de	  mogelijkheid	  bestaan	  om	  de	  
koepel	  in	  de	  richting	  van	  de	  horeca	  te	  gebruiken	  voor	  grotere	  evenementen.	  Hiertoe	  dienen	  
verbeteringen	  te	  worden	  aangebracht	  voor	  licht	  en	  geluid.	  Tevens	  moet	  worden	  nagedacht	  over	  een	  
tijdelijke	  vergroting	  van	  het	  podium	  voor	  grotere	  groepen.	  Hierdoor	  wordt	  de	  koepel	  een	  
multifunctioneel	  podium. 
Naast	  het	  open	  podium	  zal	  de	  stichting	  ook	  een	  eigen	  programmeringscommissie	  in	  het	  leven	  roepen	  
die	  zorg	  draagt	  voor	  een	  regelmatige	  programmering.	  	  
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2.2. DRAAGVLAK 	  
De	  stichting	  wil	  de	  koepel	  beheren	  met	  een	  breed	  draagvlak	  in	  de	  samenleving.	  Hiertoe	  zal	  een	  
stakeholdersoverleg	  worden	  opgericht	  wat	  een	  raadgevend	  karakter	  heeft.	  

	  

Dit	  stakeholdersoverleg	  zal	  periodiek	  plaats	  vinden	  en	  reeds	  in	  deze	  planfase	  worden	  opgezet,	  
aangezien	  het	  van	  invloed	  kan	  zijn	  op	  verdere	  planvorming.	  

De	  volgende	  personen	  hebben	  hier	  hun	  medewerking	  toegezegd:	  

• Culturele	  instellingen:	   Greetje	  Boogaard,	  Cultuurkoppelaar	  gemeente	  Emmen	  
	   Ruud	  Pols,	  manager	  Kunst	  Cultuur	  en	  Educatie	  CQ	  
	   Albert	  Sterenborg,	  St.	  Grote	  Beer	  

• Horeca:	  	   Allesandro	  Murgioni,	  Restaurant	  Su	  Sardu	  
• Historische	  vereniging:	  	   de	  heer	  Jeuring	  
• Evenementen	  organisatie:	  	   Leonie	  Pluyter,	  St.	  C’est	  la	  Vie,	  Beau	  Business	  
• RTV	  Emmen:	   	  
• Aanwonenden	  :	  	   Arno	  Croezen,	  de	  Bikbar	  

	   Michel	  Hendriks	  
• Onderwijs:	  	   Henk	  Klaver	  
• Gemeente:	  	   nader	  te	  benoemen	  ambtenaar	   	  

Stichting	  

Gemeente	  

Ondernemers	  

Aanwonenden	  

Onderwijs	  

Culturele	  

instellingen	  

Horeca	  

Historische	  

verenigingen	  

Evenementen	  

organisaties	  
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2.3. ZELFREDZAAMHEID 	  

De	  stichting	  wil	  vanuit	  een	  goede	  start	  financieel	  zelfstandig	  verder.	  Onderhoud	  en	  programmering	  
zullen	  moeten	  worden	  bekostigd	  uit:	  

• Giften,	  donaties	  en	  subsidies;	  
• Gebruiksvergoeding	  voor	  commercieel	  gebruik; 
• Zelfwerkzaamheid; 
• Bijdragen	  van	  bedrijven	  in	  natura; 
• Werkervaringsplaatsen,	  werk/leertrajecten; 

Het	  is	  uitdrukkelijk	  niet	  de	  bedoeling	  een	  permanente	  reclamezuil	  van	  de	  koepel	  te	  maken.
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3. STAPPENPLAN 

De	  navolgende	  stappen	  dienen	  te	  worden	  uitgevoerd	  in	  de	  voorbereidende	  fase:	  

• Overeenstemming	  tussen	  gemeente	  en	  initiatiefgroep	  over	  de	  uitgangspunten	  en	  visie;	  

• Afstemming	  met	  gemeente	  over	  planning	  marktplein	  (is	  de	  koepel	  te	  gebruiken	  tijdens	  de	  
renovatie);	  

• Ondersteuning	  uitvoering	  ontwerp;	  

• Inventarisatie	  onderhoudsstaat;	  

• Oprichten	  stakeholdersoverleg;	  

• Oprichten	  stichting;	  

• Funding	  opzetten;	  

• Opzetten	  website.	  

Deze	  stappen	  dienen	  uiterlijk	  1ste	  kwartaal	  2014	  gereed	  te	  zijn	  en	  te	  resulteren	  in	  een	  uitgewerkt	  
plan	  met	  meerjarenbegroting.	  
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4. BEGROTING 

	  

Bij	  het	  opstellen	  van	  de	  begroting	  is	  uitgegaan	  van	  de	  uitgangspunten	  als	  beschreven	  in	  hoofdstuk	  2.	  

De	  begroting	  is	  onder	  te	  verdelen	  in	  een	  exploitatiebegroting	  van	  de	  Koepel	  waarin	  begrepen	  is	  de	  
renovatie.	  De	  kosten	  hiervan	  (raming	  €25.000	  tot	  €30.000)	  zullen	  afgedekt	  worden	  door	  bijdragen	  
van	  ondernemers,	  fondsen	  en	  zelfwerkzaamheid.	  Diverse	  bouwondernemers	  hebben	  reeds	  
aangegeven	  mee	  te	  willen	  werken	  aan	  het	  herstel	  van	  de	  Koepel.	  

Daarnaast	  zullen	  maatschappelijke	  organisaties	  en	  –fondsen	  worden	  verzocht	  bij	  te	  dragen	  aan	  dit	  
maatschappelijk	  initiatief.	  Ook	  zal	  met	  de	  ondernemersvereniging	  worden	  gesproken	  om	  in	  
bescheiden	  vorm	  voort	  te	  gaan	  met	  financiële	  steun	  ter	  instandhouding	  van	  de	  koepel.	  

Voor	  commercieel	  gebruik	  kan	  de	  koepel	  verhuurd	  worden	  tevens	  is	  de	  stichting	  voornemens	  de	  
koepel	  als	  trouwlocatie	  te	  exploiteren.	  

Daarnaast	  zal	  een	  evenementenbegroting	  worden	  opgesteld.	  Hieronder	  vallen	  de	  kosten	  om	  
evenementen	  te	  organiseren,	  het	  opzetten	  en	  onderhouden	  van	  de	  website	  en	  het	  reguliere	  
onderhoud	  van	  de	  koepel.	  De	  kosten	  worden	  begroot	  op	  €	  17.500	  per	  jaa	  .	  Dekking	  van	  deze	  kosten	  
zal	  plaats	  vinden	  door	  reguliere	  subsidiestromen,	  sponsoring,	  social	  return-‐projecten	  en	  
maatschappelijke	  fondsen.	  
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5. BIJLAGE 1 BOUWKUNDIGE STAAT MUZIEKKOEPEL 
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BIJLAGE	  2	   REACTIEKAARTEN	  OP	  INLOOP	  MARKTPLEIN 	  
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