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Onderwerp : 

  
Alternatief voor themapark Industrieel Erfgoed 

B&W vergadering : 22 maart 2011 
Dienst / afdeling : SE/KC 
   

 
 
Aan de gemeenteraad, 
 
In oktober 2010 hebben wij u geïnformeerd over ons besluit om het project Industrieel Erfgoed Toerisme in 
de huidige vorm stop te zetten. Dit betekende automatisch dat het themapark rond industrie en nijverheid 
niet meer zou worden gerealiseerd. Tegelijk besloot ons college om te bezien of op een kleinschaliger 
manier invulling zou kunnen worden gegeven aan de ambities op gebied van industrieel erfgoed beleid. 
 
Stichting Industrieel Erfgoed Helmond 
Inmiddels heeft ons college besloten om akkoord te gaan met een plan van Stichting Industrieel Erfgoed 
Helmond (SIEH). Het concept omvat een forse koerswijziging voor de organisatie van de stichting. In een 
periode van vijf jaar wil SIEH het huidige documentatie, informatie- en expositiecentrum uitbouwen en 
omvormen tot een dynamisch centrum van en voor de industriële geschiedenis van Helmond. De omslag 
omvat een volledig nieuwe visie gericht op het groeien naar een centrum dat op vernieuwende wijze omgaat 
met ons (industriële) erfgoed. Daarnaast wil SIEH in de nieuwe vorm een netwerkfunctie invullen voor het 
Helmondse erfgoed- en culturele veld, bezoekers, onderwijs en bedrijfsleven; kortom een spin in het web 
voor wat betreft het (industrieel) erfgoed.  
 
Professionaliseringsslag 
De omslag vertaalt zich in de huisvesting. De stichting is gehuisvest in het voormalig kantoorgebouw van 
J.A. Carp’s garenfabrieken aan de Kanaaldijk. Centraal in het gebouw komt het zogenoemde “Atrium”, zijnde 
het hart van het gebouw. Daar wordt door nieuwe multimediatechnieken de historie van Helmond zichtbaar 
gemaakt en wordt een verbinding gemaakt met het heden en de toekomst, onder andere via een virtueel 
netwerk. Het expositiedeel wordt thematisch verweven in het totaal. Daarnaast is er een filmzaal en krijgen 
ook het Peapark en de directiekamer een plek.  
 
De inhoudelijke omslag omvat ook een professionaliseringsslag, onder meer in de vorm van het aanstellen 
van een professionele kracht. Deze persoon zal een centrale rol in het erfgoed- en culturele veld gaan 
spelen en invulling geven aan de netwerkfunctie.  
 
Financiering 
Voor het oorspronkelijke plan van het themapark was voor de conceptontwikkeling in het kader van de 
Samen Investeren agenda een bedrag beschikbaar van € 350.000,-- van de provincie, wat werd gematcht 
met een gemeentelijke bijdrage van € 364.260,--. Inmiddels heeft de provincie toestemming gegeven voor 
aanpassing van het oorspronkelijke plan. De provincie geeft aan dat zij het plan van SIEH ziet als het 
inbouwen van een haalbare tussenstap in het al eerder door de provincie geaccordeerde kader, op weg naar 
hetzelfde doel: transformatie van de Kanaalzone door het verbinden van het verleden, heden en toekomst 
van het industriële karakter van Helmond en de regio.  
Net als ons college beschouwt de provincie het dan ook niet als een nieuw project. Met het plan van SIEH 
blijft dus de oorspronkelijke bijdrage van € 350.000,-- gehandhaafd. 
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In de aanloopfase van het project zijn er reeds kosten gemaakt voor het onderzoek naar de haalbaarheid 
van een grootschalig industrieel erfgoed themapark; het resterende budget wordt ingezet ten behoeve van 
deze kleinschalige variant. Totaalkosten van het plan bedragen (uitgaande van incl. BTW) € 522.000,--. 
Dekking vindt plaats uit de middelen van de provincie (€ 350.000,--), uit het Investeringprogramma 2011/ 
indoor themapark (€ 100.000,-- ) en € 72.000,-- uit reguliere begrotingsmiddelen Industrieel erfgoed toerisme 
(onder voorbehoud van goedkeuring van het voorstel tot resultaatbestemming bij de jaarrekening 2010 door 
uw raad). Dit blijft binnen de financiële kaders die u heeft vastgesteld voor de Samen Investeren agenda, 
onderdeel Industrieel erfgoed toerisme.  
 
Daarnaast heeft ons college besloten om (indien uw raad instemt met dit plan) voor de periode 2012 tot en 
met 2015 de jaarlijkse exploitatiesubsidie op te hogen met een bedrag van € 38.761,--. Dit bedrag is bedoeld 
om de professionaliseringslag te kunnen maken. Aan het eind van deze periode zal een evaluatie 
plaatsvinden en nemen wij een beslissing over het vervolg. De exploitatiebijdrage is ingebracht als 
cofinanciering vanuit de gemeente bij de Samen Investeren bijdrage van de provincie.  
 
Informatiehart 
Het college ziet in de organisatorische, inhoudelijke en gebouwelijke omvorming van SIEH een kans om het 
industrieel erfgoed op een kwalitatieve, bijzondere en innovatieve manier te verankeren in de stad. Een 
organisatie die het informatiehart vormt van het industriële verleden van onze stad, die hierin een centrale rol 
kan vervullen en die een spin in het web kan zijn en daarbij op een aansprekende wijze verschillende 
doelgroepen kan bereiken, is een waardevolle aanvulling voor onze stad.  
 
Beleidsmatige context 
- Beleid inzake Industrieel Erfgoed (Toerisme); 
- Transformatie kanaalzone. 
 
Kanttekeningen 
Indien uw raad niet akkoord gaat met de omvorming in de Samen Investeren agenda van conceptvorming 
themapark naar het plan van SIEH dan zal de provinciale bijdrage van € 350.000,-- vervallen. 
 
Wij vragen u in te stemmen met het plan stichting Industrieel Erfgoed Helmond en de voorgestelde dekking. 
Tevens vragen we u hiervoor begrotingswijziging 32-2011 vast te stellen. 
 
De adviezen van de commissie samenleving en van de commissie middelen, ondersteuning en economie 
zullen, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
de burgemeester,                    de secretaris, 
Drs. A.A.M. Jacobs.                A.A.M. Marneffe RA. 
 
 
 
 
Bijlagen 

• Tekening plan Stichting Industrieel Erfgoed Helmond (SIEH); 

• Besluit provincie. 
 
 



 

 
Gemeenteraad van Helmond                                                                                                                                                             blz. 3 
Raadsbesluit 43    

 

 

Raadsbesluit  43  
Vergadering  26 april 2011   Gemeenteraad

 
De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2011 
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
 
 
besluit:  

1. in te stemmen met het plan stichting Industrieel Erfgoed Helmond en als dekking hiervoor in 
te zetten: 

 - de middelen Samen Investeren van € 350.000,-- bedoeld voor conceptvorming Themapark, 
 - € 100.000,-- uit het IVP indoor themapark 
 - € 72.000,-- uit reguliere begrotingsmiddelen Industrieel erfgoed toerisme.   

2. De financiële gevolgen voor 2011 te verwerken in begrotingswijziging 32-2011. 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 26 april 2011.      
 
De raad voornoemd, 
De voorzitter,       de griffier, 
 


