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Onderwerp: pand Kanaalstraat 257 (huidig Witte Theater, voormalige elektriciteitscentrale) 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:  

 

Op 8 mei 2017 heeft Stichting Witte Theater schriftelijk kenbaar gemaakt de huurovereenkomst 

voor het theatergedeelte van het pand Kanaalstraat 257 per 30 juni 2017 te beëindigen. Dit op 

basis van het addendum bij de huurovereenkomst van 2 januari 2017 tussen de gemeente en 

Stichting Witte Theater. Het overleg over de praktische afspraken bij de huurbeëindiging is 

ondertussen met Stichting Witte Theater in goede harmonie gestart. 

 

Met het opzeggen van de huur door de stichting is duidelijk geworden dat een sluitende exploitatie 

met uitsluitend culturele functies zonder subsidie niet mogelijk is gebleken. Hiervoor zijn in de 

voorbije jaren diverse inspanningen gedaan. Laatste stap daarin is geweest om de stichting via het 

addendum tijd te geven om de mogelijkheden voor het voorzetten van de huidige culturele 

activiteiten te onderzoeken.  

 

Met het beëindigen van de huurovereenkomst en daarmee het gebruik van het pand door Stichting 

Witte Theater, komt de vraag naar voren wat de toekomst van het pand en de functies is.  

Het continueren van de overige functies/activiteiten in het pand Kanaalstraat 257 is vanuit een 

aantal overwegingen niet gewenst: 

- het pand, dat oorspronkelijk als elektriciteitscentrale is gebouwd, is qua indeling inefficiënt voor 

de functies die er thans nog gehuisvest zijn; 

- doorzetting van huisvesting van de huidige functies leidt tot forse onderhoudskosten en 

negatieve exploitatie op termijn; 

- een nieuwe bestemming en verkoop van het pand biedt de meeste kans om het pand te 

behouden; 

- er is een overschot aan vierkante meters gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, waarmee er 

een opgave ligt om tot een efficiëntere inzet van het maatschappelijk vastgoed te komen. 

  

Vanwege de markante uitstraling van het gebouw is de wens om het gebouw te behouden (en dus 

niet te slopen) en het een zinvolle en exploiteerbare nieuwe functie te geven via verkoop. Daartoe 

dient de komende periode bepaald te worden welke kaders en voorwaarden er gaan gelden voor 

de verkoop. Uitgangspunt is in ieder geval dat de financiële opbrengst niet leidend is voor de 

verkoop maar dat de kwaliteit voorop staat. De verkoopprocedure zal dus zodanig worden opgezet 
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dat geïnteresseerde partijen maximaal worden uitgedaagd om een kwalitatief goed plan aan te 

bieden. Dit passend binnen de nog te formuleren kaders en uitgaande van behoud van het pand. 

 

Van belang is uiteraard om de nu nog aanwezige functies elders te huisvesten. Dit zal in nauw 

overleg met de huidige huurders plaatsvinden. Overleg met de huurders om tot herhuisvesting en 

beëindiging van de huurcontracten te komen wordt op korte termijn gestart. Streven is dat voor het 

einde van het jaar concrete afspraken met partijen gemaakt zijn.  

Het vlakkevloertheater dat het pand herbergt, zal qua functie na beëindiging van het gebruik van 

het pand Kanaalstraat 257 op een andere wijze worden geborgd binnen Velsen.  
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