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A.

Samenvatting/Advies

Voor de tijdelijke invulling van het Beekstraatkwartier is een aantal scenario’s bekeken:

Spoor 1: Sloop bovenbouw stadhuis
1. Sloop met behoud archiefbewaarplaats.
2. Sloop zonder behoud archiefbewaarplaats.

Spoor 2: Behoud gebouw met tijdelijke invulling
a3. Het gebouw wordt niet tijdelijk in gebruik gegeven, maar blijft leeg staan.
b4. Het gebouw blijft enkel in gebruik door het archiefcluster.
c5. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het archiefcluster en het ShoppingLab van Skice.
c6. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het archiefcluster en Sweet Sixties van Bèr
Smolenaers.
c7. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het archiefcluster en C’Magne.
c8. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het archiefcluster en Maximus Leegstandsbeheer.
c9. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het archiefcluster en (gemeentelijke/maatschappelijke)
instellingen.
De voor- en nadelen van alle scenario’s zijn zo duidelijk mogelijk in beeld gebracht. Een financieel
overzicht van de scenario’s is als bijlage opgenomen. Om de scenario’s vergelijkbaar te maken is
gekeken naar de kosten over een periode van 10 jaar, welke contant zijn gemaakt naar 1 januari
2013. Deze Netto Contante Waarde (NCW) geeft alle geldstromen weer welke ten laste en ten gunste
van het project ‘tijdelijke invulling Beekstraatkwartier’ komen, in de tijd uitgezet, jaarlijks
geïndexeerd (2%) en met een rentepercentage van 3,5% teruggerekend naar 1 januari 2013.
Daarmee wordt een vergelijk tussen de scenario’s op financieel gebied mogelijk. Een overzicht van de
NCW per scenario is opgenomen op de volgende pagina.
Om een keuze te kunnen maken zijn naast de financiële effecten van de scenario’s ook andere
aspecten van belang. Op de volgende pagina is een beoordelingstabel opgenomen van een aantal
aspecten.

Sloop van het stadhuis
Na sloop van het stadhuis komt het dek vrij voor een tijdelijke invulling. Zowel een markthal als
parkeerplaats lijkt op dit moment niet haalbaar. Resteert vooralsnog een plein- c.q. groene invulling
in de vorm van bijvoorbeeld grote plantenbakken met bomen en andere aankledingselementen.
Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld een pergola-achtige constructie langs de wand van de
Beekstraat waarmee het open karakter wordt doorbroken. Mogelijk kan de wand van de Beekstraat
worden verlevendigd door her en der kleinschalige horeca toe te staan in tijdelijke huisvesting (bv.
patatterie en koffiehuis).
Een pleinachtige invulling kan ook een ongewenst effect hebben, zoals ongewenst verblijf van
personen.

Tijdelijk gebruik van het stadhuis
Tijdelijk gebruik zorgt voor de gewenste traffic in het gebied. Dat geldt voor het ene scenario meer
dan voor het andere. Dit komt de leefbaarheid ten goede en is belangrijk voor de omwonenden en
ondernemers in de omgeving.
Tijdelijk gebruik kan, afhankelijk van het scenario, invloed hebben op de detailhandel in de rest van
de stad. Dit kan enerzijds een positieve uitwerking hebben, wanneer de tijdelijke
(detailhandels)functies in het stadhuis aanvullend zijn op de detailhandel in de rest van de stad.
Anderzijds kan dit ook concurrerend werken wanneer de tijdelijke functies gelijksoortig zijn aan wat
er al is in de binnenstad.
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Scenario’s
1. Sloop met behoud archiefbewaarplaats.
2. Sloop zonder behoud archiefbewaarplaats.
a3. Het gebouw wordt niet tijdelijk in gebruik gegeven, maar blijft leeg staan.
b4. Het gebouw blijft enkel in gebruik door het archiefcluster.
c5. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het archiefcluster en het ShoppingLab van Skice.
c6. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het archiefcluster en Sweet Sixties van Bèr Smolenaers.
c7. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het archiefcluster en C’Magne.
c8 Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het archiefcluster en Maximus Leegstandsbeheer.
c9 Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het archiefcluster en (gemeentelijke/maatschappelijke)
instellingen.
De
1.
2.
3.
4.
5.
6.

scenario’s zijn op hoofdlijnen beoordeeld op een aantal aspecten:
Effecten op de detailhandel in de binnenstad
Effecten op de leefbaarheid (in het pand en) in de directe de omgeving
Functionele haalbaarheid
Financiële haalbaarheid c.q. exploitatie
Ervaring gebouwenexploitatie van de (externe) partij
Tijdsduur van het initiatief

Uitwerking 1e stap van de herziene bestuursopdracht voor een tijdelijke invulling van het Beekstraatkwartier

4

De beoordeling van alle scenario’s is weergegeven in onderstaande tabel.
Beoordeling scenario’s

Resumé financieel overzicht

Scenario

1

2

3

4

5

6

NCW 1 januari
2013

1. Sloop met behoud archiefbewaarplaats

0

-

0/-

--

n.v.t.

n.v.t.

- € 4.302 mln.

Jaarlijkse lasten/
exploitatielasten
t.l.v. de begroting
€ 87.500,--

2. Sloop zonder behoud archiefbewaarplaats

0

-

+

-

n.v.t.

n.v.t.

- € 2.885 mln.

€ 42.500,--

a3. Het gebouw wordt niet tijdelijk in gebruik gegeven, maar blijft leeg staan

0

--

+

-

n.v.t.

n.v.t.

- € 2.880 mln.

€ 123.000,--

b4. Het gebouw blijft enkel in gebruik door het
erfgoedcluster

0

0/-

+

-

n.v.t.

n.v.t.

- € 3.180 mln.

€ 138.000,--

c5. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het
erfgoedcluster en het ShoppingLab van Skice

+/0

++

+/0

-

0

+

- € 3.599 mln.

€ 137.000,--

c6. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het
erfgoedcluster en Sweet Sixties van Bér
Smolenaers

+

++

+

-

0

--

n.v.t.

€ 205.000,-(eenmalig)

c7. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het
erfgoedcluster en C’Magne

+/0

++

+

++

+

+

- € 2.239 mln.

€ 35.000,--

c8. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het
erfgoedcluster en Maximus Leegstandsbeheer

0

0/-

+

-

+

+

- € 3.378 mln.

€ 148.000,--

c9. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het
erfgoedcluster en (gemeentelijke/
maatschappelijke) instellingen

0

+

+

++

+

+

- € 2.472 mln.

€ 49.000,--

Advies
Een tijdelijke invulling van het gebouw heeft de voorkeur boven sloop. De binnenstad is erbij
gebaat als het Beekstraatkwartier de komende 10 jaar een goede invulling krijgt. Wil de
noordzijde van de binnenstad voldoende aantrekkingskracht krijgen dan zullen
kernwinkelgebied, Beekstraat en de stadspool Bassin, Beekpoort-Noord elkaar moeten
aanvullen en versterken. Niet alleen op de lange termijn, maar ook de komende 10 jaar.
Daarbij is het dan ook essentieel welke functie het Beekstraatkwartier krijgt. Het
Beekstraatkwartier dient ook op korte termijn een essentiële bijdrage te leveren aan de
gewenste levendigheid en ontmoetingsfunctie van de noordzijde van het centrum als schakel
tussen het kernwinkelgebied en Beekpoort-Noord/Bassin.
Alles overwegende wordt geadviseerd de scenario’s c7 (C’Magne) en c9 (instellingen) nader te
onderzoeken. Dit betekent voor C’Magne dat het concept verder wordt uitgewerkt. Daarbij kan
ook gedacht worden om initiatieven die nu als zelfstandig initiatief niet goed scoren,
bijvoorbeeld het ShoppingLab en Sweet Sixties, daar onder te brengen. Ook een combinatie
tussen c7 en c9 behoort tot de mogelijkheden. De door C’Magne van de gemeente gewenste
financiering is een heikel punt. Mogelijk biedt het bij huisvesting van Punt Welzijn en de Roos
beschikbaar komende bedrag daarin soelaas. Dit moet nader worden bekeken.
Voor dit traject kan met C’Magne een intentieovereenkomst worden aangegaan. Middels het
uitvoeren van een uitgebreide risicoanalyse moeten risico’s goed in beeld worden gebracht.
Voor wat betreft de (gemeentelijke/maatschappelijke) instellingen moet nader overleg
plaatsvinden met deze instellingen. Tevens moet worden onderzocht of ook andere
gemeentelijke functies kunnen worden ondergebracht.
De mogelijkheid bestaat dat beide scenario’s uiteindelijk niet gaan landen in het stadhuis. In
dat geval moet teruggevallen kunnen worden op een noodscenario. Voorgesteld wordt om
daarvoor scenario 2 (sloop stadhuis zonder behoud archiefbewaarplaats) `in de lucht te
houden’. Belangrijk nadeel van dit scenario is het probleem van de huisvesting van de
archiefbewaarplaats elders.
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B.

Inleiding

Op 11 april 2013 heeft de gemeenteraad de herziene bestuursopdracht voor het
Beekstraatkwartier vastgesteld. Deze bestuursopdracht beschrijft het proces om te komen
tot tijdelijke invulling van het plangebied. Daarbij zijn 2 sporen te onderscheiden:
Spoor 1: Sloop gebouw
Spoor 2: Behoud gebouw met tijdelijke invulling
Voor beide sporen zijn in de bestuursopdracht 2 stappen beschreven. Dit document
beschrijft de 1e stap. Doel van dit document is te komen tot principebesluitvorming door de
gemeenteraad om verder te gaan met “sloop gebouw” dan wel “behoud gebouw met
tijdelijke invulling”.
Dit document beschrijft een aantal scenario’s. Voor alle scenario’s van sloop en behoud is
een periode van 10 jaar gehanteerd.
Na principebesluitvorming wordt begonnen met stap 2 van de bestuursopdracht. Indien
wordt gekozen voor sloop van het gebouw betekent dit dat er in stap 2 onderzoeken
worden gedaan die nodig zijn voor het opstellen van het sloopbestek. Een sloopbestek
wordt gemaakt en er volgt overleg met belanghebbenden zoals nutsbedrijven.
Indien wordt gekozen voor handhaving van het gebouw met een tijdelijke invulling, dan
worden er in stap 2 afspraken gemaakt met (externe) partij(en) over het tijdelijke gebruik
van het gebouw wat moet resulteren in een huur- of gebruiksovereenkomst. Afhankelijk
van het eerdere principebesluit wordt aan het einde van stap 2 aan de gemeenteraad dus
een voorstel voorgelegd om over te gaan tot sloop van het stadhuis of een overeenkomst
te sluiten met gebruiker(s).
Overwogen kan worden om het proces anders te vervolgen. In dit document zijn 9
scenario’s beschreven voor een tijdelijke invulling. Een aantal scenario’s is de moeite waard
om nader te onderzoeken c.q. in ‘de lucht te houden’.
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C.

Spoor 1: Sloop bovenbouw stadhuis

1. Inleiding
De sloop van de bovenbouw behelst de sloop van het stadhuis voor wat betreft het deel
boven de begane grondvloer. Ook de commerciële ruimtes aan de zijde van de Beekstraat,
die bouwkundig zijn verbonden met het stadhuis, worden dan gesloopt.
De woningen in de Hegstraat en Hogesteenweg worden gehandhaafd. Het is mogelijk
gebleken om enkel de bovenbouw te slopen waarbij na de afbraak het parkeerdek en de
parkeergarage weer kunnen worden gebruikt. Dit betekent dat er voorzieningen moeten
worden getroffen om te voorkomen dat schade ontstaat aan te handhaven bouwdelen.
Onder andere moet de parkeergarage worden gestut zodat sloopmaterieel op het dek van
de parkeergarage kan staan. Deze maatregelen leiden tot extra hoge sloopkosten.
Voor de uitwerking van dit onderdeel is gebruik gemaakt van de volgende, in het verleden,
uitgevoerde onderzoeken c.q. oriëntaties:
onderzoek Bouwadviesbureau MBK “hergebruik gebouw”
onderzoek Bouwadviesbureau MBK “kosten sloop gebouw”
oriëntatie tijdelijke markthal
onderzoek Bouwadviesbureau Tekton “handhaven historische archief na sloop stadhuis”

2. Kosten sloop bovenbouw stadhuis
De kosten van de sloop van de bovenbouw zijn begroot op een bedrag van € 760.000,-.
Deze kosten zijn relatief hoog omdat voorzieningen moeten worden getroffen om de
parkeergarage en het dek tijdens de sloop te beschermen. Na de sloop moeten deze
parkeervoorzieningen weer gebruikt kunnen worden.
Het slopen van de bovenbouw staat niet op zich. Alvorens dit kan plaatsvinden, moet aan
een aantal voorwaarden worden voldaan. Gezien de ligging van het gebouw in het
stadscentrum mag worden verondersteld dat er diverse fysieke relaties zijn tussen het
gebouw en zijn omgeving. Zo is in de kelder van het stadhuis een trafo aanwezig die de
directe omgeving van het stadhuis (o.a. Beekstraat en Muntcomplex) voorziet van
elektriciteit. De trafo kan bij trillingen, bijvoorbeeld als gevolg van sloopwerkzaamheden,
uitvallen. Daarom moet deze trafo vóór aanvang van de werkzaamheden verplaatst
worden. De nieuwe locatie moet in de directe nabijheid van het voedingsgebied gelegen
zijn én bereikbaar zijn met een vrachtauto. Te denken valt daarbij enkel aan een locatie in
de Beekstraat. De kosten die zijn gemoeid met het verplaatsen van de trafo zijn door de
eigenaar geraamd op een bedrag van € 200.000,-- tot € 300.000,--. Deze kosten komen
vooralsnog voor rekening van de gemeente. Er wordt nog onderzocht in hoeverre er
mogelijkheden zijn om deze (deels) neer te leggen bij het nutsbedrijf. In het gunstigste
geval betalen het nutsbedrijf en de gemeente ieder de helft van het benodigde bedrag.
In de kelder van het stadhuis is de archiefbewaarplaats aanwezig. Voorafgaande aan de
sloopwerkzaamheden moet het archief worden verhuisd en (tijdelijk) elders worden
ondergebracht. Daarmee is een bedrag van € 50.000,-- gemoeid.
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3. Oriëntatie tijdelijke invulling vrijkomend dek
Voor de invulling van het vrijkomende dek na sloop van de bovenbouw worden 3
mogelijkheden onderkend:
Invulling met een tijdelijke markthal
Invulling als parkeerdek
Geen functionele invulling maar een sobere afwerking eventueel met wat “groen”
Markthal
In het verleden is het idee ontstaan voor plaatsing van een tijdelijke markthal. Door een 2tal Weerter ondernemers is een plan gemaakt voor een tijdelijke markthal die na sloop van
de bovenbouw van het stadhuis kan worden geplaatst. De markthal kan daarna worden
geëxploiteerd door derden. In de afgelopen periode is getracht ondernemers geïnteresseerd
te krijgen voor deze exploitatie. Tot op heden is dit niet gelukt.
Bij deze optie is het uitgangspunt dat de gemeente het dek, na sloop van de bovenbouw,
beschikbaar stelt aan de bouwers van de markthal. Het geschikt maken van het dek als
ondergrond voor de markthal is onderdeel van de realisatie van de hal. De bouwers van de
markthal zijn bereid deze aan de gemeente, of rechtstreeks aan een exploitant, te
verhuren. De huursom is afhankelijk van de periode dat de hal gebruikt wordt. Bij een
gebruiksperiode van 5 jaar zijn de jaarlijkse huurkosten uiteraard hoger dat bij een
gebruiksduur van 10 jaar. De huurprijzen zijn tevens sterk afhankelijk van afwerking,
eventuele installaties en sanitair. Er moet worden gerekend op huurprijzen die liggen
tussen € 45.000,-- en € 180.000,-- per jaar (€ 18,-- tot € 91,--/m²). Uitgangspunt is dat
de exploitatie van de hal kostendekkend plaatsvindt.
Parkeerdek
Gebleken is dat het uit constructief oogpunt mogelijk is om hier een parkeerplaats te
maken. Een gebruiksperiode van 5 jaar is mogelijk. Deze periode is beperkt omdat de
huidige begane grondvloer van een binnenklimaat wijzigt in een buitenklimaat waardoor er
versneld gebreken zoals scheuren kunnen ontstaan. Er is daarom regelmatig inspectie
nodig. Er kunnen ca. 180 parkeerplaatsen op het vrijkomende gedeelte worden
gerealiseerd.
De kosten van de inrichting als parkeerdek zijn begroot op een bedrag van € 535.000,-(bron: onderzoek MBK d.d. 5 september 2011). De bezettingsgraden van de huidige
parkeergarage (220 pp) en het parkeerdek (100 pp) zijn 30% respectievelijk 42%. Dit is
gebaseerd op ontvangen inkomsten exclusief verstrekte parkeerabonnementen en exclusief
parkeren door ambtenaren.
Een investering in 180 extra parkeerplaatsen kan niet rendabel worden gemaakt. Onder
andere de parkeervoorzieningen die bij het nieuwe stadhuis beschikbaar komen (er zijn dan
in totaal 3.000 parkeerplaatsen in de binnenstad beschikbaar), evenals teruglopende
bezoekersaantallen van de binnenstad, maken extra parkeerplaatsen niet noodzakelijk.
Geen functionele invulling maar een vrij sobere afwerking
Het is ook mogelijk om te kiezen voor een vrij sobere afwerking van het dek. Alleen het
strikt noodzakelijke wordt dan uitgevoerd, kosten € 200.000,--. Voor dat bedrag worden
onder andere het trappenhuis, de liftschacht en andere openingen gedicht.
Aanvullend kan ervoor worden gekozen om het dek in te vullen met groenelementen. Voor
een bedrag van € 50.000,-- kunnen ca. 20 grote plantenbakken met bomen worden
geplaatst. Voor nog eens € 100.000,-- kan de vrijkomende ruimte worden aangekleed met
extra (groen)elementen, zoals bijvoorbeeld een pergola-achtige constructie aan de zijde
van de Beekstraat. Wellicht is het mogelijk om een deel van het dek te voorzien van
kunstgras.
Mogelijk kan de wand van de Beekstraat worden verlevendigd door her en der kleinschalige
horeca toe te staan in tijdelijke huisvesting (bv. patatterie en koffiehuis). Dit soort
invullingen komt de leefbaarheid van het gebied ten goede.
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4. Kosten geschikt maken archiefbewaarplaats na sloop bovenbouw
stadhuis
De nieuwbouw van het stadhuis voorziet niet in ruimte voor een archiefbewaarplaats en
een museumdepot. Deze zijn programmatisch voorzien in het nieuwe Erfgoedhuis. Er heeft
nog geen besluitvorming plaatsgevonden over het Erfgoedhuis. Daarom moet gezocht
worden naar een andere (tijdelijke) oplossing voor het archiefcluster waarvan het
museumdepot en de archiefbewaarplaats deel uitmaken. Het museumdepot en de
archiefbewaarplaats kunnen eventueel gehandhaafd worden in de kelder van het stadhuis.
Deze moeten dan na sloop van de bovenbouw daarvoor geschikt worden gemaakt. Aan
archiefbewaarplaatsen worden hoge eisen gesteld. De huidige archiefbewaarplaats voldoet
al jaren niet meer aan de eisen van de archiefwet. Vanwege de toezegging van nieuwbouw
wordt de huidige situatie door de inspectie al jaren gedoogd. Dit zal niet blijven voortduren,
ook niet wanneer de bewaarplaats wordt aangepast om na sloop van de bovenbouw als
zodanig dienst te kunnen blijven doen. In de prioriteitenstelling wordt een structurele
oplossing gezocht voor het erfgoedhuis.
Er is onderzoek gedaan naar de noodzakelijke aanpassingen van de kelder voor het
geschikt maken van een deel hiervan voor het tijdelijk huisvesten van het museum- en
archiefdepot na sloop van de bovenbouw.
De kosten hiervan zijn geraamd op een bedrag van ca. € 900.000,--. Dit bedrag is nodig
voor:
het afsluiten van het trappenhuis
het aanpassen van de liftschacht
het aanbrengen van installaties t.b.v. de archiefruimtes
het isoleren en waterdicht maken van het dek boven het archiefdepot, na sloop van
de bovenbouw.
Een afwerking van het dek is niet in dit bedrag opgenomen.

Huisvesting archiefcluster in nieuw stadhuis
Er is bekeken of (tijdelijke) huisvesting van de archiefbewaarplaats nog mogelijk is in het in
aanbouw zijnde stadhuis. Op de 4e verdieping is 200m² ruimte aanwezig die oorspronkelijk
was bedoeld voor het DIV-archief, maar niet als zodanig gebruikt gaat worden. De
draagkracht van de vloer is voldoende om de archiefbewaarplaats hier te huisvesten, echter
de ruimte voldoet verder niet aan alle hoge eisen die worden gesteld aan een
archiefbewaarplaats. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan eisen met betrekking
tot constructiesterkte (explosieveiligheid) van de wanden en brandpreventie en
brandbeperking.
Technisch zou het wellicht mogelijk zijn om op de -2 laag in de parkeergarage de
archiefbewaarplaats te huisvesten. Daarmee zijn echter hoge investeringen gemoeid. Nader
onderzoek naar de technische mogelijkheden en kosten is nodig om meer inzicht te geven.
Naar verwachting is het als tijdelijke oplossing niet verstandig om deze weg in te slaan.
Vanuit het beleid van het erfgoed is het niet wenselijk om de archiefbewaarplaats
structureel te huisvesten in het nieuwe stadhuis.

5. Scenario’s slopen
Met de sloop van het gebouw zijn aanzienlijke kosten gemoeid. Voor een deel worden deze
bepaald door het wel of niet handhaven van de archiefbewaarplaats.
De volgende kostenposten/investeringen worden onderkend:
Sloopkosten:
Afwerking vrijkomende dek:
Investering t.b.v. handhaving archiefbewaarplaats:
Verplaatsen trafo:
Boekwaarde stadhuis*:
Invulling dek met groen:
Inkomstenderving parkeren tijdens sloop
Verhuiskosten archief
Huur tijdelijke archiefbewaarplaats elders
Onvoorzien:

€ 760.000,-€ 200.000,-€ 900.000,-€ 250.000,-€ 824.000,-€ 150.000,-€ 75.000,-€ 22.000,-€ 28.000,-€ 200.000,--
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* boekwaarde is in totaal € 1,8 miljoen. Dit betreft de parkeervoorzieningen, het
stadhuis en de commerciële ruimten aan de Beekstraat. Aandeel stadhuis: gebouw
€ 824.000,-- en grond € 989.000,--.

Aan de hand van vorenstaande kostenposten zijn 2 scenario’s bekeken: met en zonder
behoud van de archiefbewaarplaats.
Scenario 1: sloop met behoud archiefbewaarplaats
Scenario 2: sloop zonder behoud archiefbewaarplaats
Voor de beoordeling van de financiële consequenties van sloop is gekeken naar een periode
van 10 jaar. Dat is ook de periode die voor tijdelijk gebruik wordt gehanteerd. De
scenario’s worden dan op financieel vlak vergelijkbaar.
De kosten over een periode van 10 jaar zijn contant gemaakt naar 1 januari 2013. Deze
Netto Contante Waarde (NCW) geeft alle geldstromen weer welke ten laste en ten gunste
van het project “tijdelijke invulling Beekstraatkwartier” komen, in de tijd uitgezet, jaarlijks
geïndexeerd (2%) en met een rentepercentage van 3,5% teruggerekend naar 1 januari
2013. Daarmee wordt een vergelijk tussen de scenario’s op financieel gebied mogelijk.
De scenario’s van sloop zijn verwerkt in een vastgoedmodel. De berekeningsresultaten zijn
als volgt:
Scenario

NCW 1 januari 2013

Jaarlijkse lasten

(Netto Contante Waarde)

1. Sloop met behoud archiefbewaarplaats

- € 4.302 mln

€ 87.500,--

2. Sloop zonder behoud
archiefbewaarplaats

- € 2.885 mln

€ 42.500,--

Het financiële overzicht dat als bijlage bij deze notitie is gevoegd biedt inzicht in de input die
is gebruikt.
Na sloop resteert de boekwaarde van de ondergrond van € 989.000,--. Deze boekwaarde is
verdisconteerd in de Netto Contante Waarde.
Beoordeling van de initiatieven
De scenario’s zijn op hoofdlijnen beoordeeld op een aantal aspecten:
1. Effecten op de detailhandel in de binnenstad
2. Effecten op de leefbaarheid (in het pand en) in de directe omgeving
3. Functionele haalbaarheid
4. Financiële haalbaarheid c.q. exploitatie
5. Ervaring gebouwenexploitatie van de externe partij
6. Tijdsduur van het initiatief
De beoordeling van beide scenario’s is weergegeven in onderstaande tabel.

Aspecten
1. Effecten op de detailhandel in de binnenstad
2. Effecten op de leefbaarheid (in het pand en) in de directe omgeving
3. Functionele haalbaarheid
4. Financiële haalbaarheid c.q. exploitatie
5. Ervaring gebouwenexploitatie van de externe partij
6. Tijdsduur van het initiatief

1.

2.

met
behoud

zonder
behoud

0
-

0
-

0/-n.v.t.
n.v.t.

+
n.v.t.
n.v.t.
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6. Gevolgen sloop voor de omgeving:
Tijdens de sloopwerkzaamheden
De sloopwerkzaamheden nemen naar verwachting 5 maanden in beslag. Van een deel van
de werkzaamheden ondervindt de omgeving weinig hinder. Zodra er met groot materieel
gewerkt gaat worden veroorzaakt dit overlast naar de omgeving, zoals stof en geluid. Om
overlast naar omwonenden en ondernemers in de omgeving zoveel mogelijk te beperken
wordt een aantal maatregelen genomen. Daarbij moet gedacht worden aan strikte tijden
waarbinnen gewerkt mag worden, maar ook aan sproei-installaties om stofvorming tegen
te gaan. Ook de bereikbaarheid van woningen/winkels is een punt van aandacht. Dit vindt
zijn nadere uitwerking in een sloopplan.
Parkeervoorzieningen in de parkeergarage en op het parkeerdek zijn tijdens een deel van
de periode waarin de sloop plaatsvindt niet beschikbaar.
Na afronding van de sloopwerkzaamheden
Na afronding van de sloop resteert een open terrein vanaf de Beekstraat tot aan de
woningen van de Hegstraat. De woningen aan de Hegstraat, Hogesteenweg alsmede de
winkelruimtes en bovenliggende appartementen aan de Beekstraat (globaal tegenover de
ingang van de Roos) blijven gehandhaafd. Van een aantal van deze
woningen/appartementen is de gemeente eigenaar.
De parkeerfuncties keren weer terug. De overige functies die hier terecht kunnen komen
zijn beschreven in paragraaf 4. Er is sprake van een verhoogd dek ten opzichte van het
straatniveau van de Beekstraat. Het beeld dat hier ontstaat is afhankelijk van de tijdelijke
invulling zoals omschreven in paragraaf 4. Door aan de zijde van de Beekstraat een
“wand”-constructie te maken, bijvoorbeeld in de vorm van een pergola, kan zowel voor de
Beekstraat als voor het dek, een minder open karakter worden gecreëerd.

De arcering geeft het te slopen bouwdeel aan.
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D.

Spoor 2: Behoud gebouw met tijdelijke invulling

7. Inleiding
In de herziene bestuursopdracht is aangegeven dat van de 2 oplossingrichtingen primair
gekeken moet worden naar behoud van het gebouw met een tijdelijke invulling. Dit heeft
in principe de voorkeur boven sloop. Een tijdelijke invulling zorgt naar verwachting voor de
gewenste traffic in het gebied en voorkomt verpaupering. Ruimtelijk en programmatisch is
relevant wat de bijdrage van de tijdelijke invulling is aan de Beekstraat. In de binnenstad
neemt deze straat een belangrijke positie in: een verbinding tussen het kernwinkelgebied
enerzijds (het eerste gedeelte van de Beekstraat tot aan de ingang van de muntpassage is
nog onderdeel van het kernwinkelgebied) en de noordelijke pool van de binnenstad bij de
omgeving Bassin/Werthaboulevard/Beekpoort-noord.
Het totale vloeroppervlak van het stadhuis is als volgt:
Kelder:
1.010 m²
Begane grond:
2.877 m²
1 verdieping:
2.003 m²
1.290 m²
2e verdieping:
3e verdieping:
991 m²
Subtotaal
8.171 m²
4e verdieping:
371 m² (installatieruimtes)
Totaal
8.542 m²

8. Gevolgen behoud archiefcluster
Er is nog geen structurele oplossing voor huisvesting van het archiefcluster; dit omvat de
archiefbewaarplaats en de kantoorfuncties. Het erfgoedcluster omvat 3 onderdelen: het
gemeentearchief en de 2 gemeentemusea in De Tiendschuur en het Jacob van Horne.
In het nieuwe stadhuis geen ruimte gereserveerd voor het archiefcluster. De mogelijkheden
om het archiefcluster daar alsnog onder te brengen zijn globaal bekeken en opgenomen in
paragraaf 5.
In het verleden is gesproken over realisatie van een erfgoedhuis (inclusief historisch
archief) in de Martinusschool aan de Emmasingel. Op dit moment is niet duidelijk of het
erfgoedhuis gerealiseerd wordt.
Tijdens de informatieve commissie RO/WZ van juni 2013 is een benadering gepresenteerd
over het beter benutten van de erfgoedruimte en is er o.a. ook gesproken over de
positionering van de musea en het archief. Met de commissie is afgesproken dat er bij de
uitwerking van de plannen verder mag worden gekeken dan de Martinusschool.
Bij gebruik van het stadhuis voor andere functies kan ook het archiefcluster worden
gehandhaafd. Het is dan gewenst/noodzakelijk om extra kantoorruimte in gebruik te
nemen. De ruimtes op de begane grond aan de zijde van het parkeerdek en die zijn
gelegen tussen de centrale hal en de passage worden dan volledig benut.
Het archiefcluster wil bij een tijdelijk gebruik van het gebouw kunnen beschikken over de
volgende ruimtes:
Kantoorwerkplekken en leeszaal op de begane grond:
550 m²
De huidige archiefbewaarplaats in de kelder:
280 m²
De ruimte van de huidige DIV-bewaarplaats in de kelder:
130 m²
De huidige werkplaats van de facilitaire dienst in de kelder:
100 m²
De ruimte van museumdepot in de kelder:
100 m²
Totaal:
1.160 m²
De extra benodigde ruimte van DIV in de kelder kan worden gemotiveerd vanuit de
bestuursafspraken met de gemeente Nederweert. Er is afgesproken om per 1 januari 2015
de archieven van de gemeente Nederweert in te huizen.
De extra kantoorruimte op de begane grond is nodig om te komen tot een afsluitbare en
controleerbare eenheid, om medewerkers een vaste werkplek te kunnen bieden, de 15
vrijwilligers meer ruimte te geven om hun werk te doen en om de bibliotheek uit het
kelderdepot te plaatsen. Dit laatste om ruimte te creëren in de archiefbewaarplaats.
Het kunstdepot blijft gehandhaafd en de ruimtes van facilitaire zaken zijn enerzijds nodig
voor extra opslag én werkruimte om exposities klaar te maken. De kantoor- en de
Uitwerking 1e stap van de herziene bestuursopdracht voor een tijdelijke invulling van het
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opslagruimtes moeten worden aangepast. De kosten die zijn gemoeid met deze verbouwing
bedragen
€ 150.000,--. Deze kosten zijn niet opgenomen in de gemeentelijke begroting.

9. Beheer en onderhoud tijdelijke invulling stadhuis
De kosten van beheer en onderhoud van de tijdelijke invulling van het gebouw zijn op 2
manieren bekeken:
Tijdelijk gebruik gedurende 5 jaar
Tijdelijk gebruik gedurende 10 jaar
De kosten die voor de gemeente als eigenaar van het gebouw aan de orde zijn, zijn in
beeld gebracht. Deze moeten zoveel mogelijk via huuropbrengsten worden teruggehaald.
Gebruik gedurende 5 jaar
Er is een meerjaren onderhoudsprogramma opgesteld t/m 2018. Tot dat moment is een
bedrag van € 820.000,-- nodig. Per jaar is dat € 164.000,--.
Gebruik gedurende 10 jaar
Er is ook een meerjaren onderhoudsprogramma opgesteld t/m 2023. Hiervoor is een
bedrag van € 1.016.343,-- nodig. Per jaar komt dat uit op een bedrag van
€ 101.634,--.
De posten die hierin zijn opgenomen omvatten onder andere: dakafwerking, schilderwerk,
installaties voor warmte en koudeopwekking, klimaatregeling en luchtbehandeling,
wandopeningen buiten.
Of deze kosten daadwerkelijk gemaakt moeten worden is ongewis en afhankelijk van het
type en omvang van het tijdelijk gebruik. Voorgesteld wordt om te kiezen voor een laag
instandhoudingregiem. Daaronder wordt verstaan dat alleen het hoogst noodzakelijke
onderhoud wordt uitgevoerd tegen zo laag mogelijke kosten. Er kunnen zich echter
situaties voordoen van onverwacht onderhoud waar hoge kosten mee gemoeid zijn, nodig
is Daarvoor is het noodzakelijk om jaarlijks een bedrag te reserveren. Voorgesteld wordt
om daarbij uit te gaan van een tijdelijk gebruik van 10 jaar en een jaarlijkse reservering
van 60% van het berekende bedrag conform het meerjaren onderhoudsprogramma. Dit
komt neer op een bedrag van € 60.000,--/jaar.

Overige jaarlijkse lasten
Naast bovenstaande kosten en afhankelijk van het gebruik is er sprake van de volgende
jaarlijks terugkerende kosten:
Energielasten* (gas € 100.000,-, elektra € 50.000,-)
Onderhoudscontract werktuigbouwkundige installaties:
Onderhoudscontract brandbeveiliging:
Onderhoudscontract liftinstallaties:
Onderhoudscontract schuifdeuren:
Riool- en reinigingsrecht:
Waterschapslasten:
Zuiveringsheffing:
Opstalverzekering:
Personeelskosten Gemeente Weert:
Schoonmaak buitenzijde:

€ 150.000,-€ 14.504,-€
2.730,-€
4.367,-€
905,-€
1.500,-€
5.451,-€
5.228,-€ 10.846,-€ 25.000,-€ 10.000,--

* Dit is het huidige energiegebruik. Door technische ingrepen kan het energiegebruik
worden teruggebracht waardoor niet alle verdiepingen hoeven te worden verwarmd.
Hiermee is eenmalig een bedrag van € 10.000,-- gemoeid.
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10.Scenario’s tijdelijke invulling
Er zijn 3 hoofdscenario’s bekeken:
a. Het gebouw wordt niet tijdelijk gebruikt, maar blijft leeg
b. Het gebouw blijft enkel in gebruik door het archiefcluster
c. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt onder andere door het archiefcluster

Scenario c is opgedeeld in 5 subscenario’s, c5 t/m c9. Dit heeft te maken met de 5
initiatieven/ideeën voor de tijdelijke invulling. Deze komen hieronder verder aan
de orde.

Initiatieven van tijdelijk gebruik
Er heeft zich een aantal kandidaten gemeld die het stadhuis tijdelijk wil gebruiken. Ook
zijn door de gemeente instanties benaderd met de vraag om een plan te maken voor
tijdelijk gebruik. Tenslotte is het idee ontstaan voor huisvesting van instellingen in het
stadhuis, die nu elders panden van de gemeente of van derden huren, waarbij de
gemeente de huurkosten deels of helemaal voor haar rekening neemt.
Scenario c5, ShoppingLab van Skice: betreft een invulling met innovatieve
winkelconcepten voornamelijk op de begane grondvloer en op de 1e verdieping. Als
voorbeelden worden genoemd: breiwinkel, paswinkel, repaircafé, soepwinkel,
tweedehands (vintage) winkel, oriëntaalse winkel etc. Op de 2e en 3e verdieping
worden kantoorfuncties en (in beperkte mate) woonfuncties genoemd. Door zoveel
mogelijk taken te laten uitvoeren door lokale partners, onder het beginsel van
maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt getracht de kosten beheersbaar te
houden. Het ambitieniveau van Skice ligt hoog. Zij zien hun rol als serviceverlenend
aan de gemeente. In hun visie sluit de gemeente, met Skice als intermediair,
rechtstreeks de contracten met de huurders. Voor juridische aspecten is de gemeente
aan snee. Voor beheer en onderhoud is het uitgangspunt dat er geput wordt uit
gemeentelijke budgetten. De exploitatiekosten moeten voor een deel worden
opgebracht door de huurders.

Scenario c6, Sweet Sixties van Bèr Smolenaers: betreft een tentoonstelling over
de jaren 60/70 geënt op Limburg-Weert. De tentoonstelling loopt ongeveer een jaar
en vindt plaats op de begane grond en 1e verdieping van het stadhuis. Dit initiatief
zou passen bij Weert 600, echter hiervoor resteert te weinig voorbereidingstijd.
Insteek is gebruik van het stadhuis om niet (geen bijdragen voor huur, gas, licht,
water, brandverzekering, security, etc.), geen leges voor noodzakelijke vergunningen
en een bijdrage in de startkosten van € 40.000,--. Insteek van gebruik om niet is
ingegeven vanuit de spin-off (60.000 tot 70.000 bezoekers op jaarbasis) die dit
initiatief zou hebben voor de rest van de binnenstad. In het kader van de afweging
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van tijdelijke invullingen, neemt dit initiatief een bijzondere plaats in vanwege de
beperkte tijdsduur.
Scenario c7, C’Magne: betreft een partij met een hoog ambitieniveau en heeft veel
ervaring op het gebied van vulling en exploitatie van “oude” gebouwen die hun
functie verliezen. De focus ligt op hergebruik, conceptontwikkeling en
uitvoering/exploitatie. De mens, de behoefte en service staan hierbij centraal.
‘Ontzorgt’ de gebruikers en regelt schoonmaak, catering, vergaderfaciliteiten etc.
Verbindt gebruikers door het organiseren van bijeenkomsten.
C’Magne werkt vanuit de exploitatie toe naar een investeringsmodel. Een relaxte mix
van bruisend stadsleven, cultuur en (creatief) ondernemerschap is de insteek voor
deze locatie. Laagdrempelige verhuur van ruimten tegen geringe huurprijzen en
contracten met korte opzegtermijn. De exploitatiekosten moeten voor een belangrijk
deel worden opgebracht door de huurders. Voor de financiering van de noodzakelijke
investering van € 550.000,-- om het gebouw geschikt te maken voor de tijdelijke
functie, wordt een beroep gedaan op de gemeente.

Scenario c8, Maximus: deze organisatie is toegespitst op leegstandsbeheer en het
behoud van de leefbaarheid in de omgeving. Zij gaan voor een “gemeenschapshuis”
waarin wonen, werken, creativiteit en cultuur een plaats kunnen krijgen. Tijdelijke –
slechts beperkte - bewoning op de derde bouwlaag zorgt voor toezicht en beveiliging,
ook in de nachtelijke uren. Overige ruimtes kunnen in bruikleen worden gegeven voor
initiatieven die zich aanbieden, zoals startende ondernemers, verenigingen en
creatieve vrijetijdsbesteding. Hiervoor wordt een geringe bruikleenvergoeding betaald
aan Maximus. Deze vergoeding vormt geen inkomstenbron voor de gemeente, omdat
er dan sprake is van huuropbrengsten en huurbescherming in werking treedt. De
invulling bij Maximus zorgt voor een sociaal veilige omgeving maar is daarentegen
wel vrij sober te noemen.

Scenario c9, (Gemeentelijke/maatschappelijke) instellingen: een aantal
instellingen, welke momenteel elders in de gemeente gehuisvest zijn in gemeentelijke
panden of in panden van derden, kunnen (tijdelijk) gebruik maken van het stadhuis.
Daarmee kunnen huurkosten voor panden van derden worden beperkt en komen
gemeentelijke panden beschikbaar voor andere bestemmingen c.q. verkoop. Te
denken valt daarbij aan Punt Welzijn (1.500 m²), De Roos (1.500 m²),
Centrummanagement en VVV Backoffice (samen 128 m²). Na verplaatsing van de
Roos kan de gewenste interne verschuiving van het Rick in het Muntcomplex
plaatsvinden. Punt Welzijn en de Roos zijn op zoek naar andere huisvesting. In de –
concept- visie op het stadshart is aangegeven dat het gewenst is om de Roos te
verplaatsen om een beter gebruik van het Muntcomplex mogelijk te maken. Maar
nieuwe huisvesting wordt ook gezocht vanwege het feit dat Punt Welzijn momenteel
is gehuisvest op meerdere locaties die bovendien verouderd zijn.
Om deze instellingen fatsoenlijk te kunnen huisvesten in het stadhuis zijn
aanpassingen in het gebouw noodzakelijk waarmee mogelijk investeringen gemoeid
zijn. Deze investeringen zijn nu niet opgenomen. Er moet nog grondig onderzoek
plaatsvinden naar de voors en tegens van huisvesting van de instellingen in het
stadhuis en naar de noodzakelijke aanpassingen en investeringen die zijn gemoeid
met het geschikt maken van het gebouw.
Gebruik van het stadhuis door Punt Welzijn en de Roos levert de organisaties een
besparing op van de exploitatielasten van ca. € 100.000,-- per jaar. Dit omdat is
uitgegaan van een lage huur, passend bij de kwaliteit van het gebouw. De gemeente
betaalt de energielasten. Door een besparing op de exploitatielasten komt geld
beschikbaar om noodzakelijke investeringen te bekostigen.
Aanvullend kan bekeken worden of ook andere gemeentelijke functies een (tijdelijke)
plek kunnen krijgen in het stadhuis.
Het idee van het onderbrengen van een warenhuis in het stadhuis als onderdeel van
scenario 9 wordt nog bekeken. De beperkte draagkracht van de vloeren speelt
daarbij een belangrijke rol.
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Exploitatie tijdelijk gebruik
Voor de beoordeling van de financiële consequenties van tijdelijk gebruik is gekeken naar
een periode van 10 jaar. Dat is ook de periode die voor de scenario’s van sloop wordt
gehanteerd. De scenario’s worden dan op financieel vlak vergelijkbaar.
De kosten over een periode van 10 jaar zijn contant gemaakt naar 1 januari 2013.
De scenario’s van tijdelijk gebruik (c5 t/m c9) zijn verwerkt in een vastgoedmodel. De
berekeningsresultaten zijn als volgt:
Scenario

NCW 1 januari
2013
- € 2.880 mln

Jaarlijkse
lasten
€ 123.000,--

b4. Het gebouw blijft enkel in gebruik door
het erfgoedcluster

- € 3.180 mln

€ 138.000,--

c5. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt
door het erfgoedcluster en het
ShoppingLab van Skice

- € 3.599 mln

€ 137.000,--

c6. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt
door het erfgoedcluster en Sweet
Sixties van Bér Smolenaers

n.v.t.

€ 205.000,-(eenmalig)

c7. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt
door het erfgoedcluster en C’Magne

- € 2.239 mln

€ 35.000,--

c8. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt
door het erfgoedcluster en Maximus
Leegstandsbeheer

- € 3.378 mln

€ 148.000,--

c9. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt
door het erfgoedcluster en
(gemeentelijke/maatschappelijke)
instellingen

- € 2.472 mln

€ 49.000,--

a3. Het gebouw wordt niet tijdelijk in gebruik gegeven, maar blijft leeg staan

Het financiële overzicht dat als bijlage bij deze notitie is gevoegd biedt inzicht in de input die
is gebruikt.
Na sloop resteert de boekwaarde van de ondergrond van € 989.000,--.
Aan het einde van het traject zal alsnog sloop van het stadhuis moeten plaatsvinden.
Inbrengwaarde gebouw:
€ 824.000,-Sloopkosten*:
€ 500.000,-Verplaatsen trafo:
€ 250.000,-Inkomstenderving parkeren tijdens sloop
€ 75.000,-Onvoorzien:
€ 200.000,-Deze posten zijn onderdeel van het vastgoedmodel en aldus verdisconteerd in de Netto
Contante Waarde (NCW).
* de sloopkosten zijn lager dan bij de scenario’s 1 en 2 omdat geen maatregelen hoeven te
worden getroffen om schade aan de parkeervoorzieningen te voorkomen.
Er is nog geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om voor de tijdelijke invulling
subsidie te krijgen. Dit zal in een volgende stap worden bekeken.
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Beoordeling van de initiatieven
De initiatieven zijn op hoofdlijnen beoordeeld op een aantal aspecten:
1. Effecten op de detailhandel in de binnenstad
2. Effecten op de leefbaarheid (in het pand en ) in de omgeving
3. Functionele haalbaarheid
4. Financiële haalbaarheid c.q. exploitatie
5. Ervaring gebouwenexploitatie van de (externe) partij
6. Tijdsduur van het initiatief
De beoordeling van de scenario’s is weergegeven in onderstaande tabel.
a3.

b4.

c5.

c6.

c7.

c8.

c9.

leeg

Arch.
cluster

Archief,
Shop.
Lab

Sweet
Sixties

Archief
en
C’Magne

Archief
en
Maximus

Archief
en
instellingen

1. Effecten op de
detailhandel in de
binnenstad

0

0

+/0

+

+/0

0

0

2. Effecten op de
leefbaarheid
(in het pand en)
in de omgeving

--

0/-

++

++

++

0/-

+

3. Functionele
haalbaarheid

+

+

+/0

+

+

+

+

4. Financiële
haalbaarheid c.q.
exploitatie

-

-

-

-

+

-

++

5. Ervaring
gebouwenexploitatie van
de (externe)
partij

n.v.t.

n.v.t.

0

0

+

+

+

6. Tijdsduur van het
initiatief

n.v.t.

n.v.t.

+

--

+

+

+
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D.

Algemeen
11. De gemeentelijke begroting.
In de conceptbegroting 2014 is een bedrag opgenomen van € 100.000,-- voor handhaving
van het stadhuis.
Dit bedrag is opgenomen onder programma 3, Onderwijs, sport en cultuur.
In genoemd bedrag zijn geen lasten opgenomen die voortvloeien uit eventuele
investeringen.
12. Juridische aspecten
• Aanbestedingsplicht tijdelijk gebruik: verhuur en tijdelijk gebruik is niet
aanbestedingsplichtig. De huuropbrengsten moeten dan wel dicht bij de reële
marktwaarde liggen. Maar de schijn van “staatssteun” moet worden vermeden. Door het
pand actief in de verhuur te zetten bij een makelaar wordt een beter inzicht gekregen in
de huurwaarde. Ook vanuit aanbestedingsbeleid is dit aan te bevelen. Zo wordt hierover
openheid en transparantie geboden en krijgt iedereen de mogelijkheid om het pand te
huren.
• Contractvorming: bij het aangaan van een samenwerkingsverband met een externe
partij voor de tijdelijke invulling is dit een punt van aandacht waarbij juridische expertise
op het desbetreffende vakgebied moet worden ingeschakeld.

13. Exploitatie overig vastgoed binnen plangebied
Exploitatie aangekochte woningen
De exploitatie van aangekochte woningen maakt deel uit van het plan Beekstraatkwartier.
Voor de exploitatie van deze woningen is in het financiële systeem een afzonderlijk
grootboeknummer aangemaakt. Daarmee is beter inzichtelijk of verhuur van de woningen
kostendekkend wordt uitgevoerd.
Onderhouds- en financieringskosten worden betaald uit de huuropbrengsten. In 2012 was
er sprake van een tekort op de exploitatie. Dit heeft te maken met enkele grote
onderhoudswerkzaamheden die in dat jaar zijn uitgevoerd. Het is de vraag of de exploitatie
de komende jaren kostendekkend kan worden uitgevoerd.

Exploitatie gemeentelijke commerciële ruimtes
Ook voor de exploitatie van de commerciële ruimtes die eigendom zijn van de gemeente is
in het financiële systeem een afzonderlijk grootboeknummer aangemaakt. Daarmee blijft
voortdurend inzichtelijk of verhuur van de commerciële ruimtes kostendekkend wordt
uitgevoerd.
Onderhoud en overige kosten aan deze commerciële ruimtes worden bekostigd vanuit de
huuropbrengsten. Dat gebeurt tot op heden kostendekkend.
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Exploitatie parkeervoorzieningen
De exploitatie van deze voorzieningen maakt in het financiële systeem op dit moment geen
deel uit van het plan Beekstraatkwartier. Het betreft een afzonderlijke exploitatie.
De exploitatie van de parkeervoorzieningen in het plangebied is tot op heden winstgevend.
Zoals eerder aangegeven zal het gebruik van de parkeervoorzieningen waarschijnlijk
afnemen als gevolg van verhuizing van het gemeentelijk apparaat. Daarentegen kunnen
functies van tijdelijk gebruik weer zorgen voor toename van gebruik van deze
parkeervoorzieningen. Hoe dit per saldo uitpakt is op dit moment niet goed te voorspellen.
Wel kan met zekerheid worden gesteld dat de opbrengsten uit parkeren altijd hoger zullen
blijven dan de kosten voor het beheer en onderhoud, er vanuit gaande dat de komende
jaren geen grootschalig onderhoud wordt uitgevoerd, maar enkel het strikt noodzakelijke.
De exploitatie van het in deze paragraaf genoemde vastgoed maakt geen deel uit van de
exploitatie van de tijdelijke invulling zoals die eerder aan de orde is geweest.
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14. Risico’s

1

Oorzaak
Er worden geen kandidaten of instellingen
gevonden voor tijdelijk gebruik.

2

Cruciale onderdelen van het gebouw moeten
tijdens de periode van tijdelijk gebruik worden
vervangen.

3

Er is weerstand bij de bewoners in de omgeving
over de wijze waarop de locatie c.q. het
stadhuis tijdelijk wordt ingevuld.

4

Er is weerstand bij de ondernemers in de
binnenstad over de wijze van invulling van het
stadhuis.

5

Het tijdelijke gebruik kan niet kostendekkend
worden ingevuld.

6

Beschadiging van te behouden bouwkundige
onderdelen (met name woningen en
parkeergarage) bij sloop bovenbouw stadhuis.
Mogelijk kan dit risico worden doorgelegd naar
de sloper die dit op zijn beurt doorlegt naar een
verzekering.

7

Het tijdelijk gebruik mislukt na korte of langere
tijd en de gemeente blijft met een (deels) leeg
stadhuis achter.
Veiligheid van het historische archief is
onvoldoende gewaarborgd wanneer
archiefcluster enige gebruiker is.

8

9

De inspectie verleent geen toestemming meer
om de archiefbewaarplaats als zodanig te
mogen gebruiken.

10

Bereikbaarheid winkels/woningen tijdens
sloopwerkzaamheden.
Financiering door gemeente t.b.v. initiatief van
C’Magne.

11

Gevolg
Het gebouw komt leeg te
staan. Verpaupering van het
gebouw en de omgeving ligt
dan op de loer. Een leegstaand
gebouw kost de gemeente
jaarlijks € 123.000,--.
In de exploitatie zijn kosten
geraamd voor beheer en
onderhoud. Daarmee kan een
belangrijk deel van de kosten
van beheer en onderhoud
worden gedekt. Als risicofactor
kunnen de verwarmingsketels
worden genoemd. Wanneer
een ketel moet worden
vervangen is daarmee een
investering gemoeid van ca.
€ 200.000,--.
Indien overleg met
omwonenden hierover niet
leidt tot een oplossing komt er
mogelijk geen tijdelijke
invulling: zie gevolg punt 1.
Indien tijdelijke invulling
concurrentie oplevert met
bestaande ondernemingen
leidt dat tot onrust en mogelijk
tot extra leegstand en is
overleg nodig. Mogelijk komt
er dan geen tijdelijke invulling:
zie gevolg punt 1.
De hoogte van de kostenpost
hangt af van de tijdelijke
invulling.
Herstel moet plaatsvinden
Vooralsnog wordt er vanuit
gegaan dat die kosten door
een verzekering worden
gedekt. Te verwachten
eenmalig eigen risico:
€ 100.000,--.
Voor kosten zie punt 1.

Bij brand kan archiefmateriaal
onherstelbaar worden
beschadigd. Dit is in geld niet
uit te drukken.
Gedane investeringen ten
bedrage van € 150.000,-leveren onvoldoende
rendement.
Schadeclaims.
Wanneer onvoldoende/geen
zekerheden kunnen worden
gesteld kan dit de gemeente
€ 550.000,-- kosten.
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15. Conclusie en advies
Ieder scenario kent voor- en nadelen. Na bestudering van de scenario’s is het niet mogelijk om
daaruit een eenduidige keuze te maken. Enkele scenario’s zijn niet interessant. Anderen
behoeven nadere studie.

Scenario 1, sloop gebouw met behoud van de archiefbewaarplaats: is financieel niet
aantrekkelijk, met name vanwege de hoge investering om de archiefbewaarplaats na sloop van
het gebouw geschikt te maken voor zijn functie.
Sloop van het stadhuis laat een lege plek achter. Met een fatsoenlijke inrichting van die plek
als bijvoorbeeld (tijdelijk) parkeerdek zijn hoge kosten gemoeid. Voor de invulling van de plek
met een markthal is vooralsnog onvoldoende belangstelling vanuit de markt. Een groot leeg
plein draagt niet bij aan de leefbaarheid van de omgeving. Er zijn mogelijkheden om het plein
meer kwaliteit te geven onder andere door een ”groene” invulling. Het kan echter nog jaren
duren alvorens de definitieve invulling wordt gerealiseerd.
Boekhoudkundig heeft sloop van het stadhuis ook de nodige gevolgen. Bij sloop wordt een
project in exploitatie genomen en moet dekking aanwezig zijn voor de kosten. Daarmee wordt
beslag gelegd op € 4,3 mln. aan middelen.
Scenario 2, sloop zonder behoud archiefbewaarplaats: is een optie maar financieel
minder aantrekkelijk dan een aantal scenario’s van tijdelijke invulling. Komt in beeld als
noodscenario wanneer tijdelijke invulling niet lukt. Probleem van dit scenario is de huisvesting
van het archief. Er is gekeken naar de mogelijkheden om archiefruimte langdurig te huren bij
collega-diensten. Dit is niet mogelijk gebleken. Ook in dit scenario blijft na sloop een lege plek
achter zoals is aangegeven bij scenario 1.
Ook hier heeft sloop boekhoudkundige gevolgen en wel voor een bedrag van € 2,9 mln.
waarvoor beslag moet worden gelegd op middelen.
Scenario a3, leegstaand gebouw: is een zeer slechte optie voor de omgeving. Leidt tot
verpaupering. Ook hier speelt de problematiek van de huisvesting van het archief elders.
Scenario b4, gebouw enkel in gebruik door archiefcluster: is een ongewenst scenario
voor het archiefcluster vanwege beperkte veiligheid door weinig traffic buiten de kantooruren.
Daarnaast is sprake van eenmalige kosten voor het aanpassen van de installaties zodat niet
meer het gehele stadhuis hoeft te worden verwarmd. Ook moet het brandalarm worden
aangepast en de beveiliging worden vernieuwd. De eenmalige kosten worden geschat op een
bedrag van € 10.000,--. Verder is er sprake van eenmalige kosten voor verbouwing van
ruimtes voor archieffuncties. De eenmalige kosten worden geschat op een bedrag van
€ 150.000,--. Dat geldt ook voor de scenario’s van tijdelijke invulling die hieronder zijn
genoemd.
Dit scenario wordt mogelijk (financieel) aantrekkelijk wanneer ook
gemeentelijke/maatschappelijke instellingen tijdelijk worden ondergebracht.
Scenario c5, gebouw in gebruik door archiefcluster en ShoppingLab: is creatief en
waardevol idee maar is vergeleken met andere tijdelijke invullingen duur. Zou geoptimaliseerd
kunnen worden door ook andere functies toe te voegen. In het financiële overzicht zijn de door
Skice aangereikte gegevens opgenomen welke van toepassing zijn 5 jaar na aanvang, wanneer
de begane grond, de 1e en 2e verdieping zijn gevuld.
Invulling met innovatieve winkelconcepten die blijvend niet concurrerend zijn met detailhandel
elders in de binnenstad blijft een risico. Dat geldt ook voor het überhaupt kunnen vullen van
een belangrijk deel van het gebouw met dit concept. Daarnaast blijven veel werkzaamheden,
risico’s en dus kosten op het bordje van de gemeente liggen. Voor het archiefcluster is dit een
daarbij goed passende invulling. Ook het archiefcluster wenst zich meer naar buiten toe te
profileren en is gebaat bij de traffic die het ShoppingLab genereert.
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Scenario c6, gebouw in gebruik door archiefcluster en Sweet Sixties: is minder
aantrekkelijk vanwege de korte looptijd van het initiatief. Dit is een dure variant voor de
gemeente en als zelfstandig initiatief (financieel) niet interessant. Er zijn twijfels over de
beoogde bezoekersaantallen van 60.000 mensen.
Dit initiatief heeft wel potentie om mee te liften in een ander initiatief met een langduriger
karakter ter overbrugging van de aanlooptijd die noodzakelijk is om het stadhuis voor een
belangrijk deel te vullen.
Scenario c7, gebouw in gebruik door archiefcluster en C’Magne: is een professionele
partij die een redelijk hoogwaardige invulling van het gebouw voor ogen heeft en waarbij de
gemeente voor een belangrijk deel wordt ontzorgd. Al het beheer en onderhoud wordt door hen
gedaan en vanuit de huuropbrengsten gefinancierd. De gemeente ontvangt 25% van de
eventuele winst na belastingen. In het door de gemeente gemaakte vastgoedmodel is
overigens geen rekening gehouden met winst. Financieel gezien de meest aantrekkelijke
variant van tijdelijke invulling. Voor de financiering van de noodzakelijke investering van
€ 550.000,-- om het gebouw geschikt te maken voor de tijdelijke functie wordt een beroep
gedaan op de gemeente. Dit omdat in deze tijd bij banken en andere financiers moeilijk
geldbedragen los te krijgen zijn. Over het bedrag wordt rente betaald en jaarlijks wordt 10%
afgelost. Er moet goed worden overwogen of de gemeente bereid is deze financiering aan te
gaan. Aan een financiering door de gemeente zijn risico’s verbonden. Er zal moeten worden
onderzocht in hoeverre er zekerheden kunnen worden gesteld.
Voor het archiefcluster is dit een daarbij goed passende invulling vanwege traffic die het
genereert.
Opgemerkt moet worden dat bij andere varianten van tijdelijk gebruik een jaarlijkse
onderhoudspost van € 60.000,--, ten laste van de gemeente, is opgenomen. Over een periode
van 10 jaar ligt dit bedrag in de buurt van het financieringsbedrag dat C’Magne vraagt.
Belangrijk verschil is dat het bedrag van € 550.000,-- terugkomt naar de gemeente. Dat geldt
niet voor het gedeelte van de € 600.000,-- dat daadwerkelijk wordt uitgegeven voor
onderhoud.
Scenario c8, gebouw in gebruik door archiefcluster en Maximus : is een sobere maar
degelijke en functionele invulling van het gebouw. Draagt zorgt voor een veilige omgeving.
Door een strakke regie en beperkte invulling enkel op strategische plekken op de verdiepingen
kan worden bespaard op energielasten. Ook wordt bespaard op onderhoudslasten onder andere
door de liften buiten werking te stellen. Is per saldo financieel minder aantrekkelijk. Inkomsten
uit verhuur c.q. in gebruik geven van panden zijn benodigd om de apparaatskosten van
Maximus af te dekken. Kosten van beheer en onderhoud komen volledig voor rekening van de
gemeente. Vanwege de sobere invulling van het gebouw is dit scenario minder gewenst voor
het archiefcluster.
Scenario c9, gebouw in gebruik door archiefcluster en
(gemeentelijke/maatschappelijke) instellingen : Punt Welzijn, de Roos,
Centrummanagement en VVV Backoffice. Is financieel aantrekkelijk. Zeker wanneer ook
andere (gemeentelijke) functies worden toegevoegd. Er zal dan naar verwachting geen sprake
meer zijn van jaarlijkse lasten, maar van opbrengsten. Om deze instellingen naar behoren te
kunnen huisvesten zijn aanpassingen in het gebouw noodzakelijk waarmee investeringen zijn
gemoeid. Deze investeringen zijn nu niet opgenomen. Hiervoor is nader onderzoek nodig.
Gebruik van het stadhuis door Punt Welzijn en de Roos levert de organisaties een besparing op
aan exploitatielasten van ca. € 100.000,-- per jaar. Dit omdat is uitgegaan van een lage huur,
passend bij de kwaliteit van het gebouw en waarbij de gemeente de energielasten betaalt.
Door een besparing op de exploitatielasten komt geld beschikbaar om noodzakelijke
investeringen te bekostigen.
Voor het archiefcluster is dit een daarbij goed passende invulling vanwege traffic die het
genereert.
Belangrijk nadeel van dit scenario is dat het geen structurele huisvestingsoplossing is voor de
instellingen.
Alle scenario’s van tijdelijke invulling zijn beter voor de leefbaarheid van de omgeving dan
sloop of een leegstaand stadhuis.
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F. Advies
Een tijdelijke invulling van het gebouw heeft de voorkeur boven sloop. De binnenstad is erbij
gebaat als het Beekstraatkwartier de komende 10 jaar een goede invulling krijgt. Wil de
noordzijde van de binnenstad voldoende aantrekkingskracht krijgen dan zullen
kernwinkelgebied, Beekstraat en de stadspool Bassin, Beekpoort-Noord elkaar moeten
aanvullen en versterken. Niet alleen op de lange termijn, maar ook de komende 10 jaar.
Daarbij is het dan ook essentieel welke functie het Beekstraatkwartier krijgt. Het
Beekstraatkwartier dient ook op korte termijn een essentiële bijdrage te leveren aan de
gewenste levendigheid en ontmoetingsfunctie van de noordzijde van het centrum als schakel
tussen het kernwinkelgebied en Beekpoort-Noord/Bassin.
Alles overwegende wordt geadviseerd de scenario’s c7 (C’Magne) en c9 (instellingen) nader te
onderzoeken. Dit betekent voor C’Magne dat het concept verder wordt uitgewerkt. Daarbij kan
ook gedacht worden om initiatieven die nu als zelfstandig initiatief niet goed scoren,
bijvoorbeeld het ShoppingLab en Sweet Sixties, daar onder te brengen. Ook een combinatie
tussen c7 en c9 behoort tot de mogelijkheden. De door C’Magne van de gemeente gewenste
financiering is een heikel punt. Mogelijk biedt het bij huisvesting van Punt Welzijn en de Roos
beschikbaar komende bedrag daarin soelaas. Dit moet nader worden bekeken.
Voor dit traject kan met C’Magne een intentieovereenkomst worden aangegaan. Middels het
uitvoeren van een uitgebreide risicoanalyse moeten risico’s goed in beeld worden gebracht.
Voor wat betreft de (gemeentelijke/maatschappelijke) instellingen moet hiermee nader overleg
plaatsvinden. Tevens moet worden onderzocht of ook andere gemeentelijke functies kunnen
worden ondergebracht.
De mogelijkheid bestaat dat beide scenario’s uiteindelijk niet gaan landen in het stadhuis. In
dat geval moet teruggevallen kunnen worden op een noodscenario. Voorgesteld wordt om
daarvoor scenario 2 (sloop stadhuis zonder behoud archiefbewaarplaats) `in de lucht te
houden’. Belangrijk nadeel van dit scenario is het probleem van de huisvesting van de
archiefbewaarplaats elders.

Bijlagen:
Financieel overzicht scenario’s
Bestuursopdracht
Uitwerking 1e stap van de herziene bestuursopdracht voor een tijdelijke invulling van het
Beekstraatkwartier

24

