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Uitkomsten onderzoeksfase Vitaal Vogelenzang en voorstel voor vervolgstappen.
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 augustus 2020

besluit:

1.
2.
3.

Het Ruimtelijk Programma van Eisen Vitaal Vogelenzang vast te stellen;
De ontwikkelstrategie Vitaal Vogelenzang vast te stellen;
Te kiezen voor het bouwen van 72 nieuwbouwwoningen aan de Noordzijde van het
plangebied en voor wat betreft de sportaccommodatie te kiezen voor de Vitale Variant;
4. De verduurzaming van het schoolgebouw de Paradijsvogel en de gymzaal te bekostigen uit
het krediet 'Inpandige aanpassing De Paradijsvogel' tot een maximum van C 875.000,prijspeil 1-7-2020 en de begroting te wijzigen;
5. De functionele verbouwing van de Paradijsvogel ten behoeve van het huisvesten van vitale
functies te bekostigen vanuit het project Vitaal Vogelenzang;
6. Te starten met de ruimtelijke procedures, te weten het stedenbouwkundig ontwerp en
vervolgens bestemmingsplan/omgevingsplan;
7. Het doen van een bijdrage uit het projectbudget van C 775.000,- aan het Vereveningsfonds
sociale woningbouw, voor zover het saldo van de grondexploitatie dat toelaat;
8. Een administratieve grondexploitatie te openen en de uitvoering van deze werkzaamheden
ten laste te brengen van deze exploitatie;
9. De bij het gekozen scenario behorende exploitatiebegroting vast te stellen;
10. De geheimhouding, zoals opgelegd door het college op 4 augustus 2020, op de volgende
bijlagen te bekrachtigen:
i) De memo "Toelichting plan-economische verkenning scenario's herontwikkeling
Vogelenzang", Rho adviseurs d.d. 24 juli 2020 incl. bijlagen;
ii) De memo "Risico-analyse Vitaal Vogelenzang", Rho adviseurs d.d. 28 april 2020;
iii) De memo "Marktverkenning Vitaal Vogelenzang", Akro Consult d.d. 8 januari 2020;
iv) Alle interne en externe correspondentie voor zover daarin bedragen worden vermeld
zoals opgenomen in voornoemde documenten.
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De raad voornoemd, d.d.
PvdA, CDA, Zelfstandig Bloemendaal, VDB, GroenLinks dienen een amendement in (kenmerk B,
Corsa nummer 2020003525) met als dictum:
Amendeert het voorgestelde besluit
door de toevoeging 'voorzover de grondexploitatie dat toelaať te schrappen uit besluitpunt 7.
Amendement B wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen (0 afwezig).
CDA, GroenLinks dienen een amendement in (kenmerk C, Corsa nummer 2020003526) met als
dictum:
Besluit:
Aan punt 3 van het voorgestelde besluit het volgende toe te voegen:
"volgens scenario 3" tussen de woorden "plangebied" en "en".
Amendement C wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 1 stem tegen (0 afwezig).
Met inachtneming van de aangenomen amendementen B en C wordt het raadsvoorstel
aangenomen met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen (0 afwezig).

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal

Besluit raad: aangenomen
Voor: 17
Tegen: 2
Afwezig: 0

de voj

íiffier,
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Voorgesteld besluit:

1.
2.
3.

Het Ruimtelijk Programma van Eisen Vitaal Vogelenzang vast te stellen;
De ontwikkelstrategie Vitaal Vogelenzang vast te stellen;
Te kiezen voor het bouwen van 72 nieuwbouwwoningen aan de Noordzijde van het
plangebied en voor wat betreft de sportaccommodatie te kiezen voor de Vitale Variant;
4. De verduurzaming van het schoolgebouw de Paradijsvogel en de gymzaal te bekostigen
vanuit het krediet 'Inpandige aanpassing De Paradijsvogel' tot een maximum van C 875.000,prijspeil 1-7-2020 en de begroting te wijzigen;
5. De functionele verbouwing van de Paradijsvogel ten behoeve van het huisvesten van vitale
functies te bekostigen vanuit het project Vitaal Vogelenzang;
6. Te starten met de ruimtelijke procedures, te weten het stedenbouwkundig ontwerp en
vervolgens bestemmingsplan/omgevingsplan;
7. Het doen van een bijdrage uit het projectbudget van C 775.000,- aan het Vereveningsfonds
sociale woningbouw voor zover het saldo van de grondexploitatie dat toelaat;
8. Een administratieve grondexploitatie te openen en de uitvoering van deze werkzaamheden
ten laste te brengen van deze exploitatie;
9. De bij het gekozen scenario behorende exploitatiebegroting vast te stellen;
10. De geheimhouding, zoals opgelegd door het college op 4 augustus 2020, op de volgende
bijlagen te bekrachtigen:
i) De memo "Toelichting plan-economische verkenning scenario's herontwikkeling
Vogelenzang", Rho adviseurs d.d. 24 juli 2020 incl. bijlagen;
ii) De memo "Risico-analyse Vitaal Vogelenzang", Rho adviseurs d.d. 28 april 2020;
iii) De memo "Marktverkenning Vitaal Vogelenzang", Akro Consult d.d. 8 januari 2020;
iv) Alle interne en externe correspondentie voor zover daarin bedragen worden vermeld
zoals opgenomen in voornoemde documenten.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
In mei 2017 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal het college via een motie de opdracht
gegeven om de leefbaarheid en kwaliteit van Vogelenzang te verbeteren. Korte en lange termijn
projecten zijn gedefinieerd en onderzocht, met als oogmerk:
het toekomstbestendig vergroten van de vitaliteit en leefbaarheid van Vogelenzang, en
het behoud van Integraal Kind Centrum de Paradijsvogel, sport- en maatschappelijke
voorzieningen, zoals de bibliotheek.
De gemeente heeft hierin een aanjaagfunctie. In 2018 is in samenwerking met een afvaardiging
van Vogelenzangers en vertegenwoordigers van de sportverenigingen en maatschappelijke functies
in de 'Denktank Vogelenzang' een scenario uitgewerkt waarin woningbouw wordt toegevoegd aan
Vogelenzang.
De gemeenteraad van Bloemendaal heeft op 27 september 2018 ingestemd met het voorstel van
het college om de herontwikkeling van de omgeving van het IKC in Vogelenzang nader te
onderzoeken met het volgende programma:
het bouwen van 72 woningen met het daarbij behorende vitale scenario, wat een
programma betekent van 18 appartementen, 18 goedkope koop woningen, 18 middeldure
woningen en 18 dure woningen;
het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar gebied;
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het heraccommoderen van Tennisvereniging Vogelenzang en Sport Vereniging Vogelenzang
om zo ruimte te maken voor de woningbouw;
het behouden van maatschappelijke functies zoals de basisschool, kinderopvang en
bibliotheek;
het verduurzamen van het schoolgebouw De Paradijsvogel.
In het onderhavige voorstel treft u de uitkomsten van het onderzoek en het voorstel tot het
vervolg van Vitaal Vogelenzang aan.

Verloop onderzoeksfase
De aanpak die in 2018 tot het bovenstaande programma heeft geleid, waarbij de gemeente als
aanjager in samenwerking met de Denktank het scenario uitwerkte, is succesvol gebleken. Ook in
de onderzoeksfase is met de Denktank samengewerkt. De rol van de Denktank is wel gewijzigd;
waar deze tot de vaststelling van het besluit in 2018 zowel adviserend als meewerkend was, lag de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de onderzoeksfase nadrukkelijk bij de gemeente zelf.
Waar nodig is advies opgehaald bij de Denktank. De Denktank is in de onderzoeksfase een drietal
keren bijeengekomen.
Vanuit de Denktank is een aantal werkgroepen gevormd met direct belanghebbenden, waarmee
het onderzoek is uitgevoerd. Zo is er een werkgroep IKC gevormd, waarmee de gemeente de
verbouwing voor het IKC heeft uitgewerkt en een werkgroep Sport waarmee de gemeente de
afspraken en uitwerking van het programma van eisen van de sportclubs heeft uitgewerkt.
Wat is er onderzocht?

Ruimtelijk Programma van Eisen Vitaal Vogelenzang
Het Ruimtelijk Programma van Eisen ('RPvE'; bijlage 1) bevat de stedenbouwkundige ambities,
uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Vitaal Vogelenzang. De gemeente
heeft het RPvE in samenspraak met bewoners en belanghebbenden (de Denktank) opgesteld.
Hierdoor wordt het document breed gedragen.
De uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling geven invulling aan drie ambities:
1. Vitaal: Een vitaler en leefbaarder Vogelenzang, waarbij het bestaande cluster van
maatschappelijke voorzieningen wordt opgewaardeerd, nieuwe woningen worden
toegevoegd, de kwaliteit van de openbare ruimte wordt verbeterd en de sociale veiligheid
wordt verhoogd.
2. Verbonden: Het aansluiten en samenhangen van de ontwikkeling bij de omgeving. Zowel
op de omliggende natuur met doorzichten en wandelpaden, als bij het dorp met langzame
verkeersroutes en de realisatie van een speelpark rondom het IKC.
3. Toekomstbestendig en duurzaam: een klimaat adaptieve buurt met een groene inrichting,
met duurzame woningbouw en circulair materiaalgebruik.
Het RPvE geldt als randvoorwaarde bij de uitvraag naar een marktpartij voor de ontwikkeling van
het plangebied en bij de verdere planontwikkeling. Daarmee wordt met vaststelling van het RPvE
gegarandeerd dat de breed gedragen ambities, randvoorwaarden en uitgangspunten daadwerkelijk
tot uiting komen in het plan. De hierna behandelde onderdelen van dit voorstel komen allen terug
in het RPvE.
Afwijking van de gemeentelijke structuurvisie
Het bouwen van woningen op deze locatie is strijdig met de gemeentelijke structuurvisie. De
'Structuurvisie Bloemendaaľ deelt het grondgebied van de gemeente op in een strand- en
duinzone, een landgoederenzone en een dorpenzone. Het IKC en de speeltuin liggen in de
dorpenzone. Een kenmerk van de dorpenzone is dat ruimtelijke ontwikkelingen in deze zone
worden opgevangen. Hiermee contrasteert de dorpenzone met de landgoederenzone waar juist
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wordt gestreefd naar het voorkomen van nieuw bouwoppervlak. De huidige sportvelden en het
dorpshuis liggen in de landgoederenzone. Dit is ook de locatie waar de woningbouw is gepland. De
gemeenteraad kan op basis van een gedegen motivatie besluiten af te wijken van het
gemeentelijke beleid. Met het raadsbesluit op 27 september 2018 (raadsbesluit 2018011254) is,
met deze kanttekening, gekozen voor deze locatie.
Het bouwen van woningen op de bestaande sportvelden sluit wel aan op provinciaal beleid. De
Provincie Noord-Holland ziet de sportvelden en het dorpshuis als onderdeel van het bestaand
stedelijk gebied vanwege de stedelijke functies.

Haalbaarheid
Het scenario "Bestaande stenen" (Scenario 1) uit 2018 is nader onderzocht op haalbaarheid.
Onderzocht is of en hoe het ruimtelijk programma inpasbaar is in het plangebied. Al snel bleek dat
het uitgeefbaar gebied in dit scenario beperkt is en dat daarmee de inpasbaarheid van het totale
programma alsmede de financiële haalbaarheid onderdruk kwam te staan. Grote factor hierbij is
de aanwezigheid van verschillende stedenbouwkundige contouren in het plangebied, waarbinnen
geen woningbouw mag plaatsvinden. Zo dient bijvoorbeeld van de tennisvelden (30m),
voetbalvelden (30m), het aanwezige rioolgemaal (10m) en de aangrenzende bollenvelden (10m)
afstand te worden gehouden. Tevens wordt aan de zuidzijde van het plangebied, direct over de
grens met Hillegom, op een bollenloods gerealiseerd die nadelig is voor het uitzicht - en daarmee
de grondopbrengst - van de woningbouw. Er is daarom gezocht naar alternatieven. In de
alternatieven blijven de basisschool, de gymzaal, het kinderdagverblijf en het dorpshuis op de
huidige locaties gehandhaafd.
In Scenario 2 wordt er meer ruimte gemaakt voor de woningbouwontwikkeling aan de Zuidzijde
van het plangebied door minder voetbalvelden terug te plaatsen. Scenario 3 bevat dezelfde
elementen als Scenario 2, maar gaat uit van de woningbouw aan de Noordzijde van het plangebied
(op de plek van de bestaande voetbalvelden) waarbij aan de Zuidzijde plaats wordt gemaakt voor
een compacter tenniscomplex (met 5 all weather banen), een voetbalcomplex met anderhalf
(kunst)grasveld en een nieuw te bouwen clubgebouw voor tennis en voetbal gezamenlijk. Dit
laatste scenario voorkomt enige negatieve invloeden van stedenbouwkundige contouren en de
bollenloods.
Elementen

Scenario 1
(Wonen Zuid)

Scenario 2
(Wonen Zuid)

Scenario 3
(Wonen Noord)

Voetbalkantine
7 tennisvelden
Dorpshuis
Tenniskantine
Pompgebouw
Schuur tennis
Integraal Kind Centrum
Gymzaal
Les Petits
Voetbalvelden (3)
Speeltuin

Behouden
Sloop/nieuwbouw (5)
Behouden
Sloop/nieuwbouw
Behouden
Sloop
Behouden
Behouden
Behouden
Sloop (2) t nieuw (1)
Sloop/nieuwbouw

Sloop/nieuwbouw
Sloop/nieuwbouw (5)
Behouden
Sloop/nieuwbouw
Behouden
Sloop
Behouden
Behouden
Behouden
Sloop(3)Aiieuw (1,5)
Sloop/nieuwbouw

Sloop/nieuwbouw
Sloop/nieuwbouw (5)
Behouden
Sloop/nieuwbouw
Behouden
Sloop
Behouden
Behouden
Behouden
Sloop(3)Aiieuw (1,5)
Sloop/nieuwbouw

Tabel 1: Te behouden en verplaatsen elementen in het plangebied per scenario

Resultaten per scenario
Rekening houdende met de te verwachten fasering van het project leidt de herontwikkeling van dit
deel van Vogelenzang niet in alle scenario's tot een positief resultaat (Netto Contante Waarde). Het
eerste scenario kent de laagste kosten en opbrengsten. Het uitgeefbaar gebied is in dit scenario
klein waardoor de vrij-op-naam-prijzen van de woningen onder druk staan. De ligging van het
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plangebied met naar het zuiden uitzicht op bollenloodsen is ongunstig. Dit alles leidt tot een
beperkt negatief resultaat voor Scenario 1.
De resultaten van Scenario 2 en 3 zijn beduidend positiever. Het uitgeefbaar gebied is in deze
scenario's groter, waardoor er grotere kavels te realiseren zijn hetgeen de VON-prijzen positief
beïnvloed. Ondanks dat het uitgeefbaar gebied in deze twee scenario's ongeveer even groot is,
wordt een beter resultaat verwacht voor Scenario 3. De ligging van de kavels aan de Noordzijde
van het plangebied beïnvloedt de opbrengstpotentie van dit scenario positief. Ook kunnen in
Scenario 3 meer bestaande elementen gehandhaafd blijven hetgeen de kosten drukt. Hiermee
kennen zowel Scenario 2 als 3 een positief resultaat, waarbij het positieve resultaat van Scenario 3
meer dan 500Zo hoger is dan dat van Scenario 2.
De resultaten en toelichting op de berekeningen treft u aan in de vertrouwelijke memo Toelichting
plan-economische verkenning scenario's herontwikkeling Vogelenzang' bijlage 2.
Het voorstel is om een keuze te maken uit deze drie scenario's. In alle drie deze scenario's is de
verdeling van de woningcategorieën hetzelfde. Voorgesteld wordt om voor Scenario 3 met
woningbouw aan de noordzijde van het plangebied te kiezen. Dit scenario heeft de voorkeur,
omdat het de hoogste grondwaarde oplevert en het beste bijdraagt aan de vitaliteit van
Vogelenzang, doordat in dit scenario de sportverenigingen op een wijze geaccommodeerd kunnen
worden die ook op termijn voor deze (relatief kleine) verenigingen op te brengen is qua onderhoud
en beheerskosten. Daarmee kunnen deze functies voor langere termijn behouden blijven voor het
dorp.
N.B.: Het hierna toegelichte onderdeel sport bevat twee varianten. Het voorgaande is gebaseerd op
de oorspronkelijke 'Maximale Variant'. Een keuze voor de tweede variant ('Vitale Variant'), leidt tot
een besparing in alle varianten van C 580.000,- en daarmee een positief resultaat voor alle
scenario's Voorgaand advies wijzigt, ook met in acht neming hiervan, echter niet gezien de brede
voordelen van Scenario 3.

Sociale woningbouw
Het woningbouwprogramma kent in alle drie de scenario's een kwart goedkope koop, maar geen
sociale (huur) woningen. U heeft als raad ingestemd met dit programma (raadsbesluit
2018011254), waarmee u heeft afgeweken van het gemeentelijk woonbeleid. Wij vragen u deze
keuze te bestendigen met een beroep op de hardheidsclausule uit de geldende Verordening Sociale
Woningbouw 2019 en te besluiten tot het doen van een bijdrage uit het projectbudget van C
775.000,- aan het Vereveningsfonds sociale woningbouw. Deze bijdrage is in lijn met het
vigerende beleid ten tijde van uw keuze voor het woningbouwprogramma zonder sociale
woningbouw (Verordening Sociale Woningbouw 2016). Een en ander wordt hierna toegelicht.
Het vigerende beleid omtrent sociale woningbouw ten tijde van deze instemming, de Verordening
sociale woningbouw Bloemendaal 2016, stelt dat bij nieuwbouw één derde (330Zo) van het
woningbouwprogramma sociale huurwoningen dient te betreffen. Met de keuze voor een
woonprogramma zonder sociale woningbouw heeft de gemeenteraad hier in 2018 van afgeweken.
Afwijking van deze norm was binnen dit beleid in beginsel mogelijk voor projecten tot een beperkte
omvang van maximaal 18 woningen. Ter compensatie van het niet toevoegen van sociale
huurwoningen diende hierbij een bijdrage van maximaal C 30.000,- (prijspeil 2013) per niet
gerealiseerde sociale woning in het project te worden gedaan. Na indexering van dit bedrag is de
bijdrage per woning C 32.300,-. Voor een project met de omvang van Vitaal Vogelenzang (72
woningen) bevat het voorgaande en huidige beleid geen voorgeschreven afwijkingsregeling.
Er zijn echter moverende redenen om van het beleid af te wijken en geen sociale woningbouw in
het project te realiseren. Zo worden momenteel op kleine afstand van het plangebied van Vitaal
Vogelenzang door Brederode Wonen 21 sociale huurwoningen gerealiseerd. Daarmee komt het
percentage sociale woningbouw in Vogelenzang op ruim 30, hetgeen met enige afstand het
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hoogste percentage van alle kernen in de gemeente Bloemendaal is. Aanvullend bedient het
voorgestelde programma met het aandeel goedkope en middeldure woningen een ander belang.
Door het creëren van koop mogelijkheden voor doelgroepen (starters, doorstromers en ouderen)
waarvoor momenteel substantieel ontoereikend aanbod in Vogelenzang is, kan doorstroming uit de
bestaande sociale huurvoorraad worden bewerkstelligd, waardoor de bestaande voorraad
beschikbaar komt voor de doelgroep. De keuze van de gemeenteraad voor het
woningbouwprogramma zonder sociale woningbouw is dan ook een bewuste keuze voor een
optimale bijdrage aan de vitaliteit en invulling van de belangen van Vogelenzang.
Gezien het voorgaande vragen wij u om een beroep te doen op de hardheidsclausule en ter
bestendiging van uw eerdere keuze voor het woningbouwprogramma in 2018 de vigerende
Verordening Sociale Woningbouw 2019 buiten toepassing te laten. Om niet voorbij te gaan aan de
belangen die de verordening dient, vragen wij u daarnaast om te besluiten tot een bijdrage aan het
Vereveningsfonds Sociale Woningbouw van de gemeente van maximaal C 32.300,- per niet
gerealiseerde sociale woning in het project, voor zover het saldo van de grondexploitatie dit
toelaat. De hoogte van deze bijdrage volgt uit de 'Verordening sociale woningbouw Bloemendaal
2016', het vigerende beleid ten tijde van uw keuze voor het woningbouwprogramma zonder sociale
woningbouw. In het plangebied komen 72 woningen, hetgeen betekent dat 24 woningen in de
sociale sector gebouwd zouden moeten worden. Hiermee zal maximaal C 775.000,- (24 woningen
maal het bedrag van C 32.300,-) in het vereveningsfonds moeten worden gestort.

Kanttekeningen
Scenario 3 gaat uit van woningbouw op de bestaande voetbalvelden. Bewoners aan de
Teylingerweg zullen als de woningbouw hier gerealiseerd gaat worden niet meer uitkijken op de
sportvelden maar op de woningbouw. Zorgvuldige inpassing van de woningbouw en afstemming
over het stedenbouwkundig plan is raadzaam.
De ontwikkelingen rond het coronavirus hebben mogelijk gevolgen voor het project. Om een
inschatting te maken van de risico's is door Rho Adviseurs een risico-analyse ('Corona scan')
uitgevoerd die deze risico's inzichtelijk maakt en laat zien dat op korte termijn het project
weliswaar onder druk kan komen te staan maar dat de verwachting is dat er een positieve
grondwaarde kan worden gerealiseerd. Hoewel de analyse gebaseerd is op een voorgaande
berekening van de financiële haalbaarheid van het project, blijven de conclusies onveranderd. Deze
risicoanalyse is als bijlage 3 bijgevoegd.

Behoud en ontwikkeling sportaccommodaties
Om ruimte te creëren voor de woningbouw, ongeacht de uiteindelijke stedenbouwkundige
uitwerking, wordt van zowel Tennis Vereniging Vogelenzang ('TVV') als Sport Vereniging
Vogelenzang ('SVV') gevraagd om ruimtelijk in te krimpen en met kleinere accommodaties verder
te gaan. Beide sportverenigingen zijn daarmee, naast hun belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van
Vogelenzang, een cruciale partner voor de gemeente bij de realisatie van het project. De
sportverenigingen zijn in het belang van de projectdoelstellingen van Vitaal Vogelenzang de
afgelopen járen bereid geweest om veel concessies te doen. TVV zal inkrimpen van 7 naar 5
tennisbanen en SVV van 3 naar 1,5 voetbalveld, dit alles om de woningbouw te faciliteren.
Daarnaast zijn beide clubs bereid een grote geste te doen door één gezamenlijk nieuw te realiseren
clubgebouw te betrekken. In een intensief traject zijn de gemeente en de sportverenigingen tot
twee varianten gezamenlijk gedragen voorlopige afspraken gekomen op basis van twee
uitgangspunten:
1. het creëren van voldoende ruimte voor het woningbouwprogramma dat de benodigde
opbrengsten voor het (re)vitaliseren en behouden van functies in Vogelenzang genereert;
2. de realisatie van een vernieuwd sportcomplex dat bijdraagt aan de toekomstbestendigheid
van beide sportverenigingen en daarmee de vitaliteit van Vogelenzang.
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De twee varianten met voorlopige afspraken hebben als kernpunten:
1. Maximale Variant: realisatie van 5 all weather tennisbanen, 1,5 kunstgras voetbalveld en
een nieuw gezamenlijk clubhuis.
2. Vitale Variant: realisatie van 5 all weather tennisbanen, 1,5 natuurgras voetbalveld, een
nieuw gezamenlijk clubhuis en de instelling van een vitaliteitsfonds voor de verenigingen.
Wij vragen u te kiezen voor één van deze afsprakenvarianten en in het bijzonder de Vitale Variant,
gezien de bevordering van de financiële haalbaarheid van het project en ter verzekering van de
continuïteit van de sportverenigingen.

Maximale Variant voorstel sportverenigingen
De gemeente en de sportverenigingen zijn op basis van deze twee uitgangspunten een concept
samenwerkingsovereenkomst overeengekomen (bijlage 4), dat samengevat stelt dat:
de sportverenigingen de voor het project benodigde ruimte beschikbaar stellen;
beide verenigingen één nieuw te realiseren gezamenlijk clubhuis van ca. 400m2 met een
aparte externe werkplaats van ca. 100m2 zullen betrekken;
ten behoeve van SVV anderhalf voetbalveld (een hoofdveld en een trainingsveld) voorzien
van kunstgras, belijning, verlichting en afrastering;
ten behoeve van TVV vijf all weather (Top Clay of vergelijkbaar, wegens
kostenoverwegingen gezien de lage onderhoudskosten van dit type) tennisbanen, voorzien
van verlichting, drainage en beregening vanuit waterpompinstallatie en afrastering van
banen en park;
het beheer, eigendom, exploitatie en onderhoud van het sportcomplex en het clubhuis op
een voor de Gemeente, SVV en TVV op een (financieel) haalbare, duurzame en
tijdsbestendige wijze worden georganiseerd.
De door sportverenigingen aangeboden ruimte voor de woningbouw maakt het behalen van de
benodigde grondopbrengst voor behoud van de functies in Vogelenzang mogelijk, waaronder de
hiervoor beschreven invulling van het sportcomplex.
Bezuinigingen sport
Realisatie van het sportcomplex zoals hiervoor geschetst is het uitgangspunt voor Vitaal
Vogelenzang. De projectorganisatie en de sportverenigingen zijn zich echter bewust van de
financiële situatie van de gemeente Bloemendaal en de mogelijkheid dat er op korte termijn
bezuinigingen op sportgebied kunnen plaatsvinden. Mogelijk zijn deze bezuinigingen van invloed op
de continuïteit van de sportverenigingen in Vogelenzang, waarmee de doelstelling van het project
Vitaal Vogelenzang ten aanzien van het behouden van functies zoals sportverenigingen onder druk
komt te staan. Daarmee vormt de realisatie van het sportcomplex zoals voorgesteld een risico,
omdat er een complex wordt gerealiseerd dat op termijn wellicht niet meer (volledig) gebruikt
wordt.
Het is in elk geval duidelijk dat de subsidies voor de sportverenigingen op termijn niet zullen
stijgen. Dit creëert zowel in de bestaande situatie als bij de realisatie van een nieuw sportcomplex
een moeilijke situatie voor de verenigingen met betrekking tot onderhoud, met name voor SVV.
Onderhoud van anderhalf kunstgrasveld kost ca. C 16.500,- per jaar, een kostenpost die voor de
vereniging niet zelfstandig op te brengen is. Onderhoud van natuurgrasvelden kan daarentegen
(gedeeltelijk) door de vereniging zelf plaatsvinden, waardoor de kosten hiervan voor de vereniging
te overzien zijn. Duidelijk is echter, dat zonder substantiële gemeentelijke ondersteuning, het
beoogde sportcomplex op termijn niet in stand kan worden gehouden. Gezien de recente
ontwikkelingen omtrent de gemeentelijke financiële huishouding lijkt deze ondersteuning echter
niet realistisch, waarmee de haalbaarheid van het sportcomplex als hiervoor omschreven tevens
niet haalbaar lijkt.
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Vitale Variant voorstel sportverenigingen
Hiermee rekening houdend zijn de gemeente en de sportverenigingen een alternatief voorstel, de
'Vitale Variant'/ overeengekomen, waarbij continuïteit van de verenigingen en de realisatie van
realistische en op termijn houdbare faciliteiten voorop staan. Dit alternatieve voorstel omhelst
grotendeels een gelijke invulling van het sportcomplex zoals hiervoor omschreven, met de
uitzondering dat er natuurgras voetbalvelden worden gerealiseerd in plaats van kunstgras. Tevens
worden in de verdere uitwerking het aantal vierkante meters van het nieuwe clubgebouw nog
kritisch beschouwd om de kosten hiervan mogelijk te drukken. Deze alternatieve invulling leidt tot
een kostenbesparing van ca. C 780.000,-.
Zoals eerder toegelicht, is behoud en op termijn voortbestaan van de sportverenigingen een
integraal onderdeel van de vitaliteit van Vogelenzang en doen de verenigingen veel concessies ten
behoeve van de realisatie van het project. Dit in acht nemende bevat dit alternatieve voorstel
tevens het voorstel voor het instellen van een Vitaliteitsfonds met een waarde van maximaal C
200.000,- voor het behoud van de sportverenigingen. Dit fonds neemt een relatief klein gedeelte
van de totale besparing door het niet realiseren van kunstgrasvelden in beslag, maar creëert een
grote waarde voor de vitaliteit van Vogelenzang en het project.
Hieromtrent gelden de voorwaarden dat:
de gemeente een bedrag van e 200.000,- uit het projectbudget voor Vitaal Vogelenzang
beschikbaar stelt aan de sportverenigingen ten behoeve van haar beheer- en
onderhoudskosten voor de komende 10 jaar;
de sportverenigingen gezamenlijk een beheerstichting oprichten die dit fonds zal beheren
en het vereiste beheer en onderhoud van het sportcomplex hieruit financiert;
beide verenigingen overgaan tot een 'Super A constructie', conform gemeentelijk beleid,
omtrent het nieuwe sportcomplex, ínhoudende dat:
o de gemeente zorg draagt voor de realisatie van een nieuw sportcomplex, als
onderdeel van het project Vitaal Vogelenzang;
o na realisatie het eigendom van het opstal (nieuwe clubhuis voor een bedrag van C
1,- wordt overgedragen aan de sportverenigingen gezamenlijk, dan wel aan de
nieuw te vormen beheerstichting;
o de sportverenigingen/beheerstichting volledig zelfstandig en voor eigen rekening en
risico het beheer en onderhoud van de nieuwe accommodatie (clubhuis, velden en
banen) verzorgen;
o de gemeente eigenaar blijft van de nieuwe sportvelden en deze verhuurt
respectievelijk aan TVV en SVV, op basis van een vergelijkbare constructie zoals
heden (huurprijs naar rato van oppervlakte).
Bij de keuze van voor de Vitale Variant wordt dit in de samenwerkingsovereenkomsten met de
sportverenigingen verwerkt.
De kostenbesparing en het Vitaliteitsfonds in acht nemende dalen de totale kosten voor het project
in alle scenario's in deze variant met ca. C 580.000,- en zorgen daarmee voor een aanzienlijke
verbetering van het financiële resultaat.

Integraal Kind Centrum en behoud functie bibliotheek
Functionele aanpassing
Een belangrijke pijler onder de vitaliteit van het dorp Vogelenzang is het behouden van de
basisschool. De Paradijsvogel is een school met een leerlingenaantal dat een aantal járen rond de
opheffingsnorm heeft geschommeld. Door inspanningen van het schoolbestuur, de directie van
kinderdagverblijd Les Petits en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland is het leerlingenaantal inmiddels
gegroeid tot 128 leerlingen (peildatum maart 2020). In het gebouw is ruimte beschikbaar voor
aanvullende functies. Met Les Petits is onderzocht of deze ruimte kan worden benut voor het

10-

-

huisvesten van de groep 0-4 jarigen die thans nog gehuisvest worden in een gebouw naast de
Paradijsvogel. Les Petits heeft besloten voorlopig af te zien van deze mogelijkheid. Wel is met de
gemeente de afspraak gemaakt dat op termijn (als duidelijk is met hoeveel inwoners Vogelenzang
zal groeien als gevolg van de woningbouwontwikkeling) dit kan worden heroverwogen.
De ruimte die in het gebouw vrij is kan eenvoudig geschikt worden gemaakt voor een servicepunt
voor de bibliotheek. Op dit moment is er een schoollokaal waarin een "Bieb in de School" wordt
gefaciliteerd. Ten behoeve van de vitaliteit van Vogelenzang is het voorstel een tweede lokaal
geschikt te maken voor het servicepunt (onbemand) waar Vogelenzangers digitaal geleende
boeken kunne afhalen/retourneren en waar een leestafel beschikbaar is. Voorgesteld wordt deze
functionele aanpassing inclusief de eerste investering van de bibliotheek in het operationeel maken
van het servicepunt te bekostigen vanuit het project Vitaal Vogelenzang voor een maximum van C
125.000,- excl. BTW.
Bij de behandeling van de Kadernota 2021 in de gemeenteraad in de vergadering van 2 juli 2020 is
een amendement aanvaard die gevolgen heeft voor de bezuinigingen opgenomen in de Kadernota.
Voor de subsidie aan de bibliotheek betekent het dat er in fasen wordt bezuinigd op de subsidie. De
maximale bezuiniging bedraagt in 2024 C 135.000. Met de bibliotheek is afgesproken dat de
uitbreiding met een servicepunt voor de inwoners van Vogelenzang doorgang vindt en dat de
exploitatiekosten van het servicepunt worden betaald uit de verlaagde begroting van de bibliotheek
zelf.

Verduurzaming
Het schoolgebouw is gerealiseerd in 1984 en voldoet functioneel aan de eisen die aan een
schoolgebouw in 2020 worden gesteld. Wel is het zo dat het gebouw qua energieprestatie
achterblijft bij hetgeen in 2020 gewenst is. U heeft als raad de opdracht gegeven te onderzoeken
of het schoolgebouw en de gymzaal kunnen worden verduurzaamd. De gemeente en Jong Leren
hebben onderzoek gedaan naar de kosten van verduurzaming van het gebouw. Voorgesteld wordt
om de le fase van verduurzaming, die de bouwkundige aanpassingen van het schoolgebouw vergt
om de isolatie index omhoog te brengen op korte termijn uit te voeren. In deze le fase zijn ook
werkzaamheden gepland die het schoolbestuur bekostigd. Voorgesteld wordt deze verduurzaming
ten laste te brengen van het Integraal Huisvestingsplan, respectievelijk de
meerjarenonderhoudsplan van Jong Leren. Vanuit het IHP is bij de vaststelling van de begroting
2020 een krediet van C 1.553.000,- beschikbaar gesteld t.b.v. vervangende nieuwbouw van de
school. Met het scenario voor de "Bestaande Stenen" vindt die nieuwbouw geen doorgang.
Voorgesteld wordt om voor de le fase van verduurzaming vanuit het IHP een bedrag van maximaal
C 800.000,- beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van het schoolgebouw en aanvullend
een bedrag van C 75.000,- voor de verduurzaming van de gymzaal. Deze bedragen kunnen worden
bekostigd uit het beschikbare krediet van C 1.553.000. Het resterende deel ad C 678.000 kan
vrijvallen. Uitgangspunt is dat het schoolbestuur maximaal bijdraagt aan deze verduurzaming voor
het gebouwdeel dat zij gebruikt.
Gymzaal/Sportzaal
Door de Denktank is als ambitie het realiseren van een sportzaal genoemd. U heeft als raad
opdracht gegeven deze ambitie te onderzoeken op haalbaarheid. Door de gemeente is aan de
Denktank gevraagd een verkennend onderzoek te doen naar de gebruikersvraag/behoefte aan een
sportzaal. "Welke huurders zouden gebruik willen maken van een sportzaal en zouden deze
huurders ook de beheerskosten van de zaal kunnen dragen?"
Uit het onderzoek is gebleken dat er weliswaar vraag is, maar dat deze vraag niet toereikend is
voor een toekomstbestendige exploitatie van de zaal. Door de Denktank is dan ook aangegeven dat
deze ambitie komt te vervallen onder de voorwaarde dat de huidige gymzaal beter inzetbaar wordt
gemaakt voor een aantal gebruikers/functies. Voor deze functionele aanpassing wordt voorgesteld
in het projectbudget een taakstellend budget van C 20.000,- ter beschikking te stellen.
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Concluderend wordt voorgesteld om de functionele verbouwing van het schoolgebouw en de
verbetering van de inzetbaarheid van de gymzaal ten laste te brengen van het project Vitaal
Vogelenzang. De verduurzaming van het schoolgebouw en gymzaal worden ten laste gebracht van
het IHP. Omwille van efficiency wordt voorgesteld beide opgaven gezamenlijk als één opdracht uit
te vragen bij een aannemer om zo de doorlooptijd en hinder van de verbouwing te minimaliseren.
Gelet op het solitaire karakter van deze verbouwing/verduurzaming en het feit dat deze geen
directe raakvlakken kent met de andere programmaonderdelen, stellen we voor dit als een apart
deelproject te beschouwen dat eigenstandig verder gevoerd zal worden vanuit Onderwijs.

Ontwikkelvisie
Het gemeentelijk beleid is erop gericht om niet zelf gronden te exploiteren, maar dat over te laten
aan private partijen. Voor het verder tot ontwikkeling brengen van het project is het van belang
om direct na vaststelling van dit voorstel een projectontwikkelaar te gaan selecteren.
Om de wijze van uitvragen aan marktpartijen voor de realisatie van het project te bepalen is van
belang of de verschillende projectonderdelen gezamenlijk of afzonderlijk worden ontwikkeld. Mede
ter beantwoording van deze vraag heeft de gemeente begin 2020 een vrijblijvende
marktverkenning uitgevoerd. Hierbij wenste zij een nauwkeuriger beeld te krijgen van de
mogelijkheden en onmogelijkheden om tot de herontwikkeling en realisatie van Vitaal Vogelenzang
te komen. Daarnaast wenste zij vast te stellen wat de markt kan bieden, of er voldoende
aanbieders zijn, en/of de door de gemeente gestelde doelen, wensen en specificaties haalbaar zijn.
De resultaten van deze marktverkenning zijn uitgewerkt in een rapportage, welke vervolgens als
input is gebruikt voor het opstellen van een ontwikkelvoorstel (bijlagen 5 en 6). Dit is
onderstaand samengevat.
Marktverkenning
Uit de marktverkenning blijkt dat het project relatief veel risico's kent voor marktpartijen. Het gaat
dan met name om planningsrisico's ten aanzien van het verplaatsen van de huidige sportvelden,
bouwrijp maken van het gebied en de bestemmingsplanprocedure. Om deze risico's overzichtelijk
te houden en waar mogelijk te beperken stelt de meerderheid van de deelnemers daarom een
integrale gebiedsontwikkeling voor, betreffende zowel de woningbouw, herinrichting van het
sportcomplex als de inrichting van de openbare ruimte. De marktpartij kan bij een integrale aanpak
zelfde plannings- en afstemmingsrisico's beheersen. De interne verbouwing en verduurzaming van
het IKC wordt algemeen gezien als een afzonderlijke opdracht. Hierboven is ook aangegeven dat
met uitzondering van de bekostiging van de functionele verbouwing van het schoolgebouw, de
Paradijsvogel een separaat deelproject is. Aanvullend adviseren marktpartijen een uitvraag aan
een beperkt aantal deelnemers, of een snelle terug selectie naar een beperkt aantal deelnemers (3
tot 5). Hierbij blijven de investeringen in de tender voor de deelnemers, maar ook voor de
gemeente, relatief laag en de winkans relatief groot.
Deze uitkomsten, in samenhang met de aanbestedingsplichtige aard van facetten van de
ontwikkeling (zoals bouw- en woonrijp maken) en de geraamde waarde van deze onderdelen, leidt
tot een aanbestedingsplicht voor de gemeente. De waarde van de opdracht ligt rond de
drempelwaarde voor Europees aanbesteden (C 5.350.000,-). Het al dan niet overstijgen hiervan is
mede afhankelijk van het gekozen woningbouwscenario (noord of zuid) en het al dan niet
realiseren van kunstgras voetbalvelden.
Ontwikkelstrategie Vitaal Vogelenzang
De procedurevorm die het meest aansluit bij de resultaten van de marktverkenning is de nietopenbare procedure, welke een vergelijkbare nationale en Europese variant kent. De nietopenbare procedure kent twee fasen: de selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase kan
een ieder deelnemen. De gemeente selecteert in deze fase 3 tot 5 partijen op basis van hun
geschiktheid voor de opdracht. Vervolgens worden de drie tot vijf geselecteerde partijen gevraagd
om in de gunningsfase een inschrijving in te dienen. De definitieve keuze voor de nationale of
Europese variant is afhankelijk van het al dan niet overstijgen van de drempelwaarde voor
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Europees aanbesteden. Inhoudelijk kennen deze varianten echter geen substantiële verschillen.
Daarmee sluiten zij beiden aan bij de opgave en de conclusies van de marktverkenning.

Vervolgstappen
Als de raad op 17 september positief besluit over een volgende fase voor Vitaal Vogelenzang, dan
starten de volgende werkzaamheden:

1. Openen grondexploitatie
Met het besluit tot het vaststellen van de financiële haalbaarheid van het project wordt voorgesteld
een (administratieve) grondexploitatie te openen op basis van de bij het te kiezen scenario
behorende grondexploitatiecomplex (inclusief grondexploitatiebegroting) uit bijlage 2.
Dit is ook het startmoment van het in exploitatie nemen van de bouwgrond en tevens voor
activering van de kosten en bijschrijving op de voorraadpositie bij onderhanden werk
(bouwgronden in exploitatie) op de balans.
Het gemeentelijke beleid is erop gericht om niet zelf (meer) de gronden te exploiteren maar dat
over te laten aan private partijen. De kosten die de gemeente tot het moment van
grondoverdracht, resp. betaling van de gronden maakt, worden ten laste gebracht van deze
grondexploitatie.
De financiële haalbaarheid wordt nader uitgewerkt gelijktijdig aan het beoordelen van
inschrijvingen van marktpartijen en de uitwerking van het winnende stedenbouwkundige plan.
Hierbij worden ook eventuele fiscale aspecten behorende bij de grondtransacties nader uitgewerkt.

2. Opstellen aanbesteding-/selectie documenten en doen van de
uitvraag aan marktpartijen
Voorgesteld wordt dit door een extern adviesbureau te laten opstellen en de kosten daarvan ten
laste van de grondexploitatie te brengen.

3. Opstellen en uitonderhandelen overeenkomst met een
gebiedsontwikkelaar
Voorgesteld wordt dit door een extern adviesbureau te laten opstellen en de kosten daarvan ten
laste van de grondexploitatie te brengen.

4. Te starten met de ruimtelijke procedures
Voorgesteld wordt om te starten met het ontwerpbestemmingsplan en alle daarbij behorende
werkzaamheden en dit gelijk op te laten lopen, respectievelijk af te stemmen met het
stedenbouwkundig ontwerp dat door de ontwikkelaar wordt opgesteld. Het stedenbouwkundig
ontwerp alsook het bestemmingsplan/omgevingsplan zal worden voorgelegd aan de raad.

5. Algemeen proces- en projectmanagement
Voorgesteld wordt om het project ambtelijk te laten begeleiden door een project- of
procesmanager.

Geheimhouding
De gemeentewet biedt de mogelijkheid om geheimhouding op te leggen op documenten. Deze
geheimhouding dient opgelegd te worden op grond van één van de in artikel 10 Wet openbaarheid
van bestuur genoemde gronden. Het college heeft op grond van artikel 25 lid 2 van de
Gemeentewet en artikel 10 lid 2 van de Wob geheimhouding opgelegd aan de raad ten aanzien van
een aantal bijlagen die zij aan de raad verstrekt. Het college legt de geheimhouding ook op aan de
raadscommissie(s) ten aanzien van voornoemde stukken die zij aan de commissie(s) verstrekt
(artikel 86 lid 2 Gemeentewet).
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De stukken in kwestie bevatten informatie die, als zij openbaar wordt, de financiële en
economische belangen van de gemeente kan schaden. Het gaat specifiek om de genoemde
bedragen in de memo's:
"Toelichting plan-economische verkenning scenario's herontwikkeling Vogelenzang", Rho
adviseurs d.d. 24 juli 2020 incl. bijlagen;
"Risico-analyse Vitaal Vogelenzang" Rho adviseurs d.d. 28 april 2020; en
"Marktverkenning Vitaal Vogelenzang", Akro Consult d.d. 8 januari 2020
Alle interne en externe correspondentie voor zover daarin bedragen worden vermeld zoals
opgenomen in voornoemde documenten.
Als de in de stukken opgenomen informatie in de openbaarheid komt, dan is dit nadelig voor de
gemeente, omdat dit ertoe kan leiden dat toekomstige contractspartijen hun offertes/biedingen
kunnen afstemmen op de door de gemeente gemaakte kosten- en prijsraming. De
onderhandelingspositie van de gemeente zou dan bij deze te sluiten transacties zijn verzwakt.
Bekrachtiging
Om de belangen van de gemeente te waarborgen dient uw raad de geheimhouding te bekrachtigen
in de eerstvolgende raadsvergadering (artikel 25 lid 3 Gemeentewet).
Besloten gedeelte van de vergadering
Om als gemeenteraad van gedachten te kunnen wisselen en te debatteren over de ínhoud van de
geheime stukken, dient de bespreking plaatst te vinden in een besloten deel van de vergadering.

Participatie
In de onderzoeksfase is nadrukkelijk samengewerkt met de Denktank en de daarvan afgeleide
werkgroepen. Tijdens een dorpsbrede bijeenkomst in juli 2020 zijn Vogelenzangers bijgepraat over
de stand van zaken. Het voorliggende voorstel wordt breed gedragen door de Vogelenzangers. De
denktank en de werkgroepen blijven ook in de volgende fase bestaan. Het participatieproces met
een zeer betrokken en meedenkende en meewerkende houding is in de praktijk zeer succesvol.

Communicatie
Via diverse communicatiemiddelen worden belangstellenden actief en frequent geïnformeerd over
Vitaal Vogelenzang: website dorp Vogelenzang, Facebookpagina Vitaal Vogelenzang, website
gemeente, huis aan huis informatie en een dorpsbrede online peiling.
Projectinformatie en informatie over het bestuurlijke besluitvormingstraject en het besluit worden
ook gedeeld via deze middelen.
Bijlagen:

1. 2020002921 Ruimtelijk Programma van Eisen Vitaal Vogelenzang;
2. 2020002922 GEHEIM Toelichting plan-economische verkenning scenario's herontwikkeling
Vogelenzang (inclusief bijlagen 2020002927 t/m 2020002938), d.d. 23 juli 2020;
3. 2020002923 GEHEIM Risico-analyse Vitaal Vogelenzang, d.d. 28 april 2020;
4. 2020002924 Definitief concept samenwerkingsovereenkomst sport, d.d. 13 juli 2020;
5. 2020002925 GEHEIM Memo marktverkenning Vitaal Vogelenzang, d.d. 8 januari 2020;
6. 2020002926 Ontwikkelvoorstel Vitaal Vogelenzang, d.d. 13 juli 2020;
7. 2020002880 Collegevoorstel Vaststellen raadsvoorstel en oplegging geheimhouding.
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

