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Goedenavond, mijn naam is Henke Baars en ik sta hier als voorzitter van de Stichting XL 
de Ateliers. Ik dank u voor de mij gegeven mogelijkheid om nader uitleg te geven over de 
situatie waarin XL de Ateliers is beland. 

XL is hard overvallen door de bestemmingsplanwijziging op het industrieterrein de Am-
stel. Alle vergunningen waren in orde, de gemeente heeft altijd precies geweten wat wij 
deden en dit was in overeenstemming met de vergunning. Wij zijn niet hard tegen de 
bestemmingswijziging in gegaan, omdat wij in gesprek wilden blijven met het college. On-
dersteund door uw motie om een oplossing te zoeken hielden wij het geloof dat een door-
start op een andere locatie een kwestie van tijd was. Bewust hebben we geen bezwaar 
gemaakt tegen de bestemmingswijziging. Uw oproep aan het college toonde warmte en 
wij dachten dat u het belang van deze culturele werkplaats inzag. Zelfs recent zagen we 
nog een oplossing, nadat we enkelen van u hebben gesproken en wij het krantenartikel 
van Fred Vogels zagen en van hem hoorde dat er nog een mogelijkheid inzat om het plan 
aan de Rendierweg te redden door meer tijd en overleg. Toen de brief aan u opgewaar-
deerd werd en in mei behandeld zou worden, rekenden wij nog op een gerede kans er 
met de gemeente, en met u, uit te komen zou zijn. Maar nu, op 6 april, staan wij hier en is 
er geen dialoog meer mogelijk. Wij werden door het college beschuldigd van het najagen 
van luchtkastelen, maar deze handelswijze heeft veel weg van een luchtballon. Nog een 
laatste prikje, een speld is voldoende en er is niets meer in de lucht te houden.
In de hele aanloop naar dit punt hebben wij ons vaak onredelijk behandeld gevoeld. Ik 
zal hier een paar punten aanstippen. Waarom geldt de bestemmingswijziging niet voor 
iedereen aan de Amstel. Er waren drie panden met een publieksfunctie. Twee worden er 
gedoogd, maar wij moesten stoppen. Overal staan zeecontainers, maar bij XL moesten 
ze worden verwijderd op laste van de gemeente die ons voor het blok zette met een niet 
geincasseerde maar extreem hoge dwangsom. En nu moeten we aanhoren dat de ge-
meente zoveel voor ons heeft gedaan. Frans Kafka had het niet beter kunnen bedenken. Ik 
kan hier nog vlaggemasten aanhalen en andere zaken te berde brengen, maar het beeld 
lijkt me wel duidelijk. 

In de vorige vergadering sprak de wethouder over liefde die wel van twee kanten moet 
komen. Wij hebben dat toch echt anders ervaren. Vorig jaar mei hebben we een heldere 
deal voorgesteld op basis van eerlijke taxaties van beide panden, maar dat was onbe-
spreekbaar. Weer was het slikken of stikken. Naar buiten wordt gecommuniceerd dat de 
Gemeente dik geld moet bijleggen, maar geen woord over de bedragen die XL moet 
bijleggen. De Leaderaanvraag moest door ons worden ingediend en verzonden door de 
Gemeente aan het LAG. De antwoorden van het LAG zijn niet naar ons opgestuurd. Vorige 
week hebben we de antwoorden eindelijk ontvangen. Natuurlijk hebben wij ook fouten 
gemaakt. Hadden scherper bovenop de procedures moeten zitten. Maar wij mogen toch 
verwachten van de overheid zich aan haar plicht houdt ons de antwoorden direct toe te 
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sturen. Wij werkten toch aan de voortgang van XL de Ateliers, aan het behouden van een 
belangrijke culturele werkplaats voor de Gemeente Dronten? Wij kunnen ons niet aan de 
indruk onttrekken dat de noodzaak niet door iedereen zo is gevoeld.
De afgelopen weken is mij en anderen opgevallen dat niet iedereen precies weet hoe XL is 
ingericht en waar wij voor staan of moet ik zeggen stonden. XL de Ateliers is een stichting 
met een ANBI status. Dat betekent dat het een maatschappelijk relevante stichting is voor 
de belastingdienst en zonder winstoogmerk. Iedereen binnen de stichting werkte als vrij-
williger, van John Hagel en de boekhouder tot de voorzitter, ik dus. Het is dus ongepast om 
hier over een ondernemer te spreken, maar over cultureel ondernemerschap. In de ruim 
14 jaren dat XL voluit aan het werk was hebben we bijna 70.000 bezoekers op de Amstel 
of op locatie ontvangen, ruim 3000 cursisten onderwezen, 1600 vrijwilligers ingezet, 72 
stagiaires opgeleid, 16 MKB starters gefaciliteerd in de moeilijke beginjaren, 20 reintregeer-
ders onder onze hoede gehad en een kleine 600000 euro aan uren en hardware geïnves-
teerd. In die jaren heeft Dronten middels subsidies 15000 euro bijgedragen. Iets minder 
dan de dwangsom. Ik moet eerlijk zeggen dat ook ik behoorlijk geïmponeerd was toen ik 
deze cijfers onder ogen kwam. Maar wat nog belangrijker is wat heeft XL betekent voor 
de bewoners van Dronten en de vele vrijwilligers. XL is en was een culturele broedplaats. 
Een plek waar de professional de amateur ontmoet. Een centrum dat een gemeente nooit 
kan opzetten, maar dat vrijwel overal buiten en binnen Dronten wordt omarmt. Het brengt 
mensen in aanraking met zaken die ze nog niet kennen. Het geeft verdieping en kwaliteit 
aan het leven, ja zelfs aan de leefomgeving. Dus in dit geval aan de gemeenschap Dronten. 
XL zit, zoals Vogels zegt, in de haarvaten van de gemeenschap. En zoals we allen weten zijn 
haarvaten een noodzakelijk onderdeel van lichaam en gemeenschap. 

XL is de afgelopen jaren ook een plek geweest waar de professionele kunstenaar zijn 
carrière kon starten of aan nieuwe dingen kon werken. Daar waar Ellen ten Damme haar 
eerste soloprogramma uitprobeerde, waar Karolien Torensma uit Dronten de eerste schre-
den zette in het vak en schitterde in Soldaat van Oranje en nu in Duitsland in de Musical 
Tarzan. Waar Paulien Cornelissen nog totaal onbekend haar programma’s uitprobeerde enz. 
enz. Ali B. zei mij recent:’Hé gast, ik heb bij jullie toen die dichters ontmoet. Ik ben ze gaan 
lezen en ben een veel betere performer geworden. Bedankt nog’. Zo zijn er veel prachtige 
verhalen over de afgelopen jaren bij XL te vertellen. En dat wilden wij de komende jaren 
ook zo voortzetten. Maar terwijl wij dachten nog in gesprek te zijn over het nieuwe pand, 
treedt de wethouder al naar buiten, wordt ons te kennen gegeven dat het einde oefening 
voor XL is en zijn alle wegen afgesloten. Wat echter niet in de harde scheiding is geregeld 
is de vervolgschade van deze destrateuze besluiten. De stichting XL blijft achter met grote 
kosten voor de ontmanteling. Er rest ons nog maar één mogelijkheid, stoppen met XL. Wij 
vragen u als raad het college opdracht te geven deze vervolgschade te organiseren. Hier 
op te komen voor een organisatie die zich jarenlang volledig ten dienste van uw gemeen-
schap heeft gesteld. Laat het niet ontredderd achter.

Tenslotte dank ik u voor de aandacht en wil ik nog een ding rechtzetten. Wij hebben een 
aantal malen moeten aanhoren dat John Hagel geen zakenman is. Ik daag u uit iemand te 
noemen die dit, ik heb u de cijfers gegeven en zal ze u straks nog ter hand stellen, voor el-
kaar kan krijgen. Het zullen er niet veel zijn. Ik zeg mede namens alle vrijwilligers;’Bedankt 
John, chapeau’!!
Ik dank u voor uw aandacht.


