Toelichting raadsvoorstel Nieuw Helmduin januari 2011
Samenvatting scenario’s
Scenario 1
Voorkeursmodel 2006
Financieel

Niet haalbaar binnen budget
Zeewijk; c.a. €4.7 miljoen tekort

Multifunctionaliteit

Multifunctionele accommodatie

Onderdelen

Scholen, nieuwe
sportaccommodatie,
basisaccommodatie, BSO en
PSZ, woningbouw

Scenario 2
Initiatief voorstel
Inpakken sporthal
Haalbaar binnen budget
Zeewijk; c.a. €1.8 miljoen
positief
Geen multifunctionele
accommodatie, beperkte
uitwerking multi-functionaliteit
Sloop en bouwkosten kantine/
kleedkamers en aanpassen
sporthal, woningbouw

Beschrijving van de scenario’s
Algemeen
Huisvesting scholen
Dit traject wordt inmiddels in gang gezet door de stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen.
Sporthal
De toekomstige investeringen voor het opknappen van de sporthal zijn meegenomen in de
doorrekening.
BSO en PSZ
Buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen maken onderdeel uit van de multifunctionele
accommodatie in het voorkeursmodel uit 2006.
De gemeente Velsen heeft geen actieve rol en verantwoordelijkheid in de huisvesting van
deze kinderopvang anders dan een subsidierelatie met de Stichting Welzijn Velsen.
De buitenschoolse opvang is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
Het exploiteren van dergelijke functies en ruimtes is eveneens niet de primaire taak van de
gemeente en brengt financiële risico’s met zich mee als de ruimtes niet verhuurbaar blijken
of wanneer een huurder besluit ergens anders [goedkoper] te gaan huren.
Parkeren en exploitatie
In het initiatief voorstel - Scenario 2 - wordt uitgegaan van maaiveld parkeren. Scenario 1
ging uit van een parkeerkelder onder de multifunctionele accommodatie.
Financiële aspecten
De doorrekening van de scenario’s is gebaseerd op de benoemde onderdelen in
bovenstaand schema. In het scenario 2 zijn nog niet de kosten van een verdere
multifunctionele ontwikkeling verwerkt, aangezien nog niet bekend is hoe aan deze
ontwikkeling inhoud wordt gegeven.
Bij het verder uitwerken van die multifunctionaliteit is, net zoals bij het voorkeursmodel 2006,
een ontwikkeling binnen het budget voor Zeewijk in principe uitgangspunt.
Het positieve resultaat van de doorrekening van scenario 2 is het bedrag wat overblijft van
alle beschikbare dekkingsmogelijkheden voor die scenario’s.
Alle scenario’s zijn doorgerekend op het prijspeil 1-7-2007. Stijgende bouwkosten brengen
een extra financieel risico met zich mee.
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Scenario 2: Afzien van het voorkeursmodel en uitwerken van het ‘inpakken sporthal’ model
Principekeuze: Afzien van het voorkeursmodel Groot Helmduin uit 2006 en kiezen voor een alternatief
model [scenario 2]. Ook bij dit alternatieve scenario kan de samenwerking met de corporatie[s]
gezocht worden voor de realisatie van de woningbouw en de invulling van mogelijke maatschappelijke
functies op Nieuw Helmduin

In dit scenario wordt uitgegaan
wordt van het realiseren van de
scholen op het gravelveld aan
de zijde van de Eenhoornstraat.
De kleedkamers en de kantine
worden verplaatst van westzijde
naar de andere (oost) zijde van
de sporthal.
De sporthal wordt aan de zijde
van de Planetenweg ‘ingepakt’
met woningbouw, bijvoorbeeld
appartementen voor jongeren.
Aan de oostzijde kan eventueel
de extra ruimte benut worden
voor het realiseren van beperkte
multifunctionaliteit.
De Dwarsligger blijft behouden
en de ruimte ernaast kan mogelijk ingevuld worden met woningen.
Voordelen:
• Relatief snellere realisatie want in bestemmingsplan Zeewijk is dit gebied benoemd
als: uit te werken voor woondoeleinden.
• Inpakken van de sporthal biedt kansen om de uitstraling naar de Planetenweg toe te
verbeteren.
Nadelen:
• Beperkte invulling van multifunctionaliteit,
• kwaliteit van woningen met rug naar sporthal mogelijk minder.
• Minder goede inpassing in totale stedenbouwkundige structuur doordat onder andere
de zichtlijn tussen het Pleiadenplantsoen en de Heerenduinen niet meer mogelijk is
Financiële aspecten:
• Dit scenario is haalbaar binnen het budget van het Masterplan Zeewijk en subsidies.
Resultaat c.a. € 1.800.000 positief.
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Mogelijke modelvarianten:

Kenmerken

Fase 1

Fase 2
Fase 3
Fase 4

Model behoud sporthal
Strippen en renoveren bestaande
sporthal, daarachter bouw
scholen, Dwarsligger op huidige
locatie, eventueel andere functies
koppelen aan scholen.
Strippen en renoveren bestaande
sporthal. Slopen oude zwembad.
Overige functies nader in te
vullen
Woningen op bestaand
parkeerterrein
Appartementengebouw tegen
sporthal
Woningbouw op sportveld D

M2/aantallen

opmerkingen

Parkeren
bovengronds, 120 pp

32 Eengezinswoningen
en 12 appartementen
56 appartementen
20 2-onder1- kappers
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