Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1893856
De heer N.J.A. Schimmel
Start voorbereidende werkzaamheden pand De Vonk

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. het college van B&W opdracht te geven te starten met de voorbereidende werkzaamheden ter
behoud van het pand De Vonk;
2. daartoe een voorbereidingskrediet te voteren van € 115.000,-.
2. Inleiding
Het pand aan de Nassaulaan 43 te Bussum (hierna genoemd: De Vonk) is gelegen in het
kernwinkelgebied van het centrum van Bussum. Het pand is aangemerkt als beeldbepalend pand,
waarbij voornamelijk de voorgevel als belangrijke stedenbouwkundige beëindiging van de
Vlietlaan als beeldbepalend wordt beschouwd.
Het pand is bouwkundig in slechte staat. In het coalitieakkoord is aangegeven dat er in principe
gekozen wordt voor het behoud van het pand de Vonk, tenzij blijkt dat dit gebouw moet wijken ten
behoeve van een goede verkeersafwikkeling bij de spoorwegovergang.
Uw raad wordt voorgesteld het college van B&W opdracht te geven te starten met de
voorbereidende werkzaamheden ter behoud van het pand De Vonk en daartoe de benodigde
middelen ter beschikking te stellen.
3. Beoogd effect
Een bruikbaar pand De Vonk dat bijdraagt aan de vitaliteit en gastvrijheid van het centrum van
Bussum.
4. Argumenten en onderbouwing
4.1.1 Gebiedsvisie voor het centrum van Bussum
De Gebiedsvisie voor het centrum van Bussum is op 12 juni 2019 door de raad vastgesteld. In deze
gebiedsvisie staan ambities met betrekking tot een vitaal, gastvrij en toegankelijk centrum. Ook
zijn er ambities benoemd om de woonfunctie in het centrum te versterken. Een leegstaand en
onbruikbaar pand De Vonk levert geen bijdrage aan de vitaliteit en gastvrijheid van het centrum
van Bussum.
4.1.2. Voorbereidende werkzaamheden
Om een weloverwogen keuze te kunnen maken over het toekomstig gebruik van het pand De Vonk
is het nodig een aantal voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. Het is niet zondermeer het
geval dat elk gebruik samen gaat met bijvoorbeeld de huidige fundering van het pand. Ook hangen
de bouwkosten en de opbrengsten uit exploitatie af van het toekomstig gebruik. In alle gevallen zal
bovendien moeten blijken of renovatie wel een optie is, of dat sloop/nieuwbouw meer voor de
hand ligt. In het geval van sloop/nieuwbouw is het streven de beeldbepalende voorgevel in stand te
houden en het bijgebouw aan de achterzijde van het pand De Vonk bij het hoofdvolume te
betrekken. De consequenties ervan brengen we in kaart.
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Er zijn meerdere varianten denkbaar waarop het pand in de toekomst gebruikt kan worden.
We werken in ieder geval de volgende varianten uit:
- Commerciële doeleinden (winkelfunctie) op de begane grond, wonen op de verdiepingen
- Maatschappelijk/cultureel/horeca (bijeenkomstfunctie) op begane grond en wonen op de
verdiepingen
- Maatschappelijk/cultureel/horeca (bijeenkomstfunctie) op zowel de begane grond als de
verdiepingen
De volgende vooronderzoeken worden uitgevoerd om in kaart te brengen welke mogelijkheden de
locatie biedt en wat de technische kanttekeningen en aandachtspunten per variant zijn:
A. Archiefonderzoek
B. Bouwkundige schouwing
C. Constructieve schouwing
D. Bouwfysische schouwing
E. Beoordelen bestaande fundering
F. Asbestinventarisatie
G. Verkennend bodemonderzoek (vervuiling)
H. Bestemmingsplantoetsing incl. natura-2000 toetsing
I. Flora en fauna onderzoek
Op basis van de vooronderzoeken wordt per variant een Programma van Eisen en een
Kostenbegroting opgesteld. Ook wordt in een separaat plan-economisch onderzoek per variant
inzichtelijk gemaakt wat de potentiele kosten en opbrengsten zijn uit beheer en exploitatie van het
pand, zodat helder is wat de geschatte terugverdientijd is van de investeringen.
Op basis van al deze uitkomsten kan een keuze worden gemaakt welke variant doorontwikkeld
moet worden. Het college doet te zijner tijd daartoe een voorstel aan uw raad.
4.2 Voorbereidingskosten
De kosten van bovengenoemde onderzoeken, het opstellen van de programma’s van eisen en de
kostenbegrotingen bedragen €50.000,-. De externe advisering t.b.v. de vastgoedexploitatie,
bedraagt €5.000,-, projectleiding á 8 uur per week voor de periode van 8 maanden €25.000,- en
uren interne advisering €10.000,-.
Deze kosten, vermeerderd met BTW over af te nemen diensten (21%), algemene ontwikkelkosten
(5%) en onvoorzien (10%) bedragen gezamenlijk ca. €115.000,-.
Op basis hiervan wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet te voteren van €115.000,-.
5. Houd rekening met en onderbouwing
5.1.1 Aankoop pand De Vonk.
De gemeente Bussum heeft het pand De Vonk in het verleden aangekocht met het oog een
eventuele verdieping van het naastgelegen spoor. Het pand is namelijk gesitueerd in de zone die
mogelijk nodig is voor een ‘hulpspoor’ ten tijde van de aanleg van een verdiept spoor. Dezelfde
zone is bijvoorbeeld ook gereserveerd bij de planvorming voor Mariënburg en sluit qua afmeting
aan bij de breedte van de Vlietlaan.
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5.1.2 Kaderplan Verkeer Centrum Bussum (KVC Bussum)
Het KVC Bussum is op 13 december 2017 door de raad vastgesteld. Het KVC Bussum biedt een
verkeerskundige uitwerking bij de gebiedsvisie voor het centrum van Bussum. In het KVC Bussum
is besluitvorming over de verkeersafwikkeling rondom het pand De Vonk niet meegenomen,
omdat nog besloten moest worden over de toekomst van het pand De Vonk. In het coalitieakkoord
(2018) is vervolgens aangegeven dat er in principe gekozen wordt voor het behoud en opknappen
van de Vonk, tenzij blijkt dat dit gebouw moet wijken ten behoeve van een goede
verkeersafwikkeling bij de spoorwegovergang.
In bijgevoegde Memo ‘Memo Verkeersveiligheid, De Vonk’ is verkend wat de mogelijkheden zijn.
Uit de verkenning blijkt dat de verkeersveiligheid ter hoogte van de spoorwegovergang verbeterd
kan worden zonder dat het pand De Vonk daarvoor moet wijken. De veiligheid kan worden
verbeterd door niet langer toe te staan dat gemotoriseerd verkeer vanaf de Meerweg rechtsaf de
Nassaulaan inslaat. Het bezoekersverkeer vanuit het Spiegel wordt naar parkeergarage De Olmen
geleid in plaats van naar het parkeerterrein aan de Veldweg.
6. Duurzaamheid
Bij het opstellen van het programma van Eisen voor de vernieuwbouw van het pand De Vonk kan
specifieker op het thema duurzaamheid ingegaan worden. Uitgangspunt is en Bijna Energie
Neutraal Gebouw (BENG) te realiseren en deze aardgasloos van warmtebronnen te voorzien.
7. Financiële onderbouwing
Het voorbereidingskrediet stelt ons in de gelegenheid de voorbereidende werkzaamheden uit te
voeren. De onderbouwing van de omvang van het voorbereidingskrediet hebben wij beschreven
onder 4.2.
8. Communicatie en participatie
Het vernieuwbouwen van het pand De Vonk is een project waarbij de huidige verschijningsvorm
niet of nauwelijks veranderd. Echter er zijn ook scenario's denkbaar waarbij het gebruik van het
pand wél veranderd. Daarom is het participatieniveau raadplegend van aard. Bij het opstellen van
de ontwerpen en het bepalen van het voorkeursscenario worden ook de convenantpartners
(Seniorenraad, platform Wmo Gooise Meren, Woon Advies Commissie, etc.), het
Centrummanagement Bussum en de gebruikers van nabijgelegen panden betrokken.
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9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Op basis van de voorbereidende werkzaamheden kan een keuze worden gemaakt welke variant
doorontwikkeld moet worden. Wij doen uw raad in het tweede kwartaal van 2021 daartoe een
voorstel.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Mevrouw M. van Schaik,
Waarnemend gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Memo Verkeersveiligheid, De Vonk.
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Start voorbereidende werkzaamheden pand De Vonk’ met zaaknummer 1893856
van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1. het college van B&W opdracht te geven te starten met de voorbereidende werkzaamheden ter
behoud van het pand De Vonk;
2. daartoe een voorbereidingskrediet te voteren van € 115.000,-.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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