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Onderwerp: Wijziging subsidieverlening Velsen-Noord fase 2
Geachte mevrouw Driessen,
Hierbij onze dank voor uw schrijven van 17 november jl., betreffende de projectsubsidie in het kader van het
Waterlandakkoord aangaande de realisatie van een brede school. Wij zijn verheugd dat de provincie instemt
met het wijzigen van de subsidieverlening Velsen-Noord fase 2 ten behoeve van een brede school. Hierdoor
is het mogelijk de 1,8 miljoen euro uit het convenant wonen & werken in de IJmond (Waterlandakkoord) in
te zetten om de leefbaarheid in Velsen-Noord te verbeteren. Door de vrijkomende huidige schoollocaties is
het tevens mogelijk invulling te geven aan de doelstelling meer woningbouw te realiseren en zo inhoud te
geven aan de stedelijke vernieuwingsopgave in dit gebied, centraal in de IJmond/ Zuid-Kennemerland en
daarmee voor ons een potentieel sterke pijler in het te vormen regionale actieprogramma (RAP). Een
dubbeldoelstelling die veel waard is voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in Velsen-Noord.
In uw brief geeft u aan dat de gemeente Velsen voor 31 oktober 2011 een projectplan moet in dienen om te
voldoen aan uw beschikking tot subsidieverlening Velsen-Noord fase 2. De ontwikkeling van een brede
school is een complex proces met meerdere beslismomenten door het college van B&W en/of de raad. Bij
een voorspoedige planvorming en positieve besluitvorming zal naar verwachting medio 2013 worden gestart
met de bouw van een brede school. De ontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties ten behoeve van
woningbouw zal na oplevering van een brede school plaatsvinden.
Om van onze kant duidelijkheid te geven over het te leveren product voor 31 oktober 2011, hierbij een uitleg
over de stappen en besluitvorming zoals die nu zijn gepland. Begin 2011 zal het college van B&W het
(interne) projectplan “brede school” vaststellen. In dit (interne) projectplan staat, naast de achtergrond en
kaders, een plan van aanpak om het (interne) proces in gang te zetten met daarbij de planning, eindproducten
en betrokken afdelingen en partijen.
In het proces maken wij onderscheid in een viertal fases. In de eerste fase, de initiatief-fase, wordt het
Programma van Eisen opgesteld en een locatieonderzoek verricht ten behoeve van een brede school. Een van
de belangrijke elementen bij dit locatieonderzoek vormen de milieu en technische randvoorwaarden en de
beperkingen van de locatie(s). Daarnaast worden er budgetten veiliggesteld, zowel intern als extern, ten
behoeve van de planontwikkeling en realisatie van de nieuwe school. In mei 2011 neemt de raad een besluit
over de locatiekeuze, Programma van Eisen en de beschikbare interne middelen.

De tweede fase betreft definitiefase. In deze fase worden de ruimtelijke kaders voor de locatie uitgewerkt ten
behoeve van een “startdocument”. Dit startdocument is de eerste stap om de bestemmingsplanwijziging
mogelijk te maken. Na goedkeuring van het college (september 2011) ligt het startdocument gedurende zes
weken ter inzage. Het startdocument inclusief de eventuele opmerkingen/bezwaren van bewoners en
belanghebbenden wordt naar verwachting in februari 2012 vastgesteld door de raad.
Na de vaststelling van het startdocument, start de ontwerp- en voorbereidingsfase. De bouwheer, het
schoolbestuur, stelt een voorlopig ontwerp met financiële doorrekening op voor een brede school. Parallel
hieraan bereidt de gemeente het voorontwerp bestemmingsplan voor. Na vaststelling in de raad in september
2012, wordt het ontwerp van de school uitgewerkt tot een bouwplan en start de bestemmingsplanprocedure.
Naar verwachting kan medio 2013 worden gestart met de realisatie van een brede school.
Samengevat kunnen wij u voor 31 oktober 2011 leveren:
- het raadsbesluit over het Programma van Eisen, locatiekeuze en beschikbare interne budget voor een
brede school;
- het collegebesluit van het startdocument (de eerste stap naar een bestemmingsplan herziening);
- een grove planning betreffende start en realisatie van een brede school.
Er is aan onze zijde een grote tijdsdruk op het proces. Er is ons namelijk veel aan gelegen om zo snel
mogelijk een brede school te ontwikkelen in Velsen-Noord. Een brede school is namelijk één van de
speerpunten in het coalitieakkoord 2010 en het Programma Velsen-Noord. De 1,8 miljoen euro die de
provincie beschikbaar stelt voor de realisatie van een brede school maakt hier dan ook een belangrijk
onderdeel van uit. Voor de gemeente Velsen en het schoolbestuur is het besluit in mei 2011 een belangrijk
moment, omdat de raad een besluit neemt over het programma, locatie en interne budgetten. Een
“onomkeerbare keuze” die wordt genomen om de planvorming van een brede school planologisch voor te
bereiden.
Tussentijds zullen wij u informeren over de voortgang van het project en de genomen besluiten in de diverse
fasen.
Wij vertrouwen er op dat u zich kunt vinden in de producten die wij voor 31 oktober 2011 kunnen
aanleveren ten behoeve van de gelden uit het convenant wonen & werken in de IJmond.
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