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 Gemeente Hillegom
 De heer B. Dijkerman
 Postbus 32
 2180 AA HILLEGOM
 onderwerp verzoek tot aanpassing van uitgangspunten
 Kenmerk RD57905
 Datum 5 december 2011
 Geachte heer Dijkerman,
 De gemeente Hillegom en Stek hebben een aantal verkennende gesprekken
 gevoerd over mogelijke aanpassingen in de stedenbouwkundige kaders voor de
 ontwikkeling van gebouw J in de Woonzorgzone Elsbroek. Op verzoek van de
 gemeente Hillegom zetten we in deze brief ons verzoek tot aanpassing formeel
 uiteen.
 In de door onder andere de gemeente Hillegom en Stek getekende
 ''samenwerkingsovereenkomst inzake het komen tot een Woonzorgzone in de wijk
 Elsbroek te Hillegom-zuid'' van. 29 juni 2007 zijn de stedenbouwkundige kaders en
 overige uitgangspunten voor de ontwikkeling van gebouw J overeengekomen. In
 Kerngroepverband is het stedenbouwkundige plan en de parkeerbalans vervolgens
 verder uitgewerkt.
 De realisatie van gebouw ABC - zorgcentrum HOZO, dienstencentrum en
 appaoementen - zal binnenkort starten. Daarom heeft Stek een aanvang genomen
 met het opstellen van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de tweede fase
 in de Woonzorgzone; gebouw J .
 Bij de ontwikkeling van gebouw ABC is gebleken dat de uit de
 samenwerkingsovereenkomst voortvloeiende financiële randvoorwaarden niet
 (meer) houdbaar zijn. Hierdoor ontstaat voor Stek, onder andere op het gebied van
 parkeren, een knelpunt. In de l'samenwerkingsovereenkomst'' is namelijk
 opgenomen dat onder gebouw J een halfondergrondse parkeergarage wordt
 gerealiseerd.
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 Wij hebben hiertegen een aantal bezwaren :
 Bouwkosten en opbrengsten
 Het bouwen van ondergrondse parkeerplaatsen is een kostbare zaak. De
 bouwkosten voor een halfondergrondse parkeergarage bedragen circa C 24.000.-
 per parkeerplaats. Realisatie van een ondergrondse parkeervoorziening van ca. 40
 parkeerplaatsen Ievert voor Stek een extra onrendabele investering op van
 C 960.000,-) onrendabel omdat er geen opbrengsten tegenover staan. Dit maakt de
 realisatie van deze fase bij voorbaat onhaalbaar.
 In het Awoningwaarderingstelsel' kan geen waarde worden toegekend aan
 parkeerplaatsen ten behoeve van sociale huurwoningen. Ook de
 huisvestingscomponent voor een zorgvoorziening van Zorgbalans -een ander
 programmaonderdeel van gebouw J- voorziet niet in een vergoeding voor parkeren.
 Daarnaast is parkeren op straat gratis en kunnen de parkeerplekken niet
 toegewezen worden. Er is namelijk rekening gehouden met 'dubbel gebruik'. Een
 vergoeding vragen voor parkeren in de parkeerkelder is zodoende niet mogelijk.
 exploitatie en beheer
 In de 'àsamenwerkingsovereenkomst'' is bepaald dat de gemeente en Stek nader
 gaan overleggen wie de exploitatie en het beheer van de parkeergarage gaat
 uitvoeren. Het exploiteren en beheren van een parkeergarage kost geld. Omdat er
 geen huuropbrengsten tegenover staan heeft de gemeente Hillegom aangegeven de
 garage niet te willen exploiteren. Om dezelfde reden wil Stek dit ook nlet. Op dit
 punt is daarom een impasse ontstaan.
 parkeerbalans
 Voor de gehele Woonzorgzone is een parkeerbalans opgesteld. Hierbij wordt
 uitgegaan van een dynamische parkeerbalans; de beschikbare parkeerplaatsen
 worden zoals eerder gemeld dubbel gebruikt. Overdag voor werken en in de avond
 voor wonen. Hierdoor hoeven er minder parkeerplaatsen te worden aangelegd dan
 wanneer elke parkeerplaats aan één functie wordt toegewezen.
 De parkeerplaatsen in de beoogde ondergrondse parkeergarage zouden ook
 meervoudig gebruikt moeten worden. Deze parkeerplaatsen moeten dus ogenbaar
 toegankelijk zijn. Voor een parkeerplaats op maaiveld in de buitenruimte is dit geen
 probleem. Voor parkeerplaatsen in een parkeergarage betekent dit extra kosten
 voor een hierop toegespitst toegangssysteem en extra kosten voor onderhoud en
 beheer.
 Nu de gemeente en Stek hebben aangegeven beide het beheer en exploitatie niet
 te willen voeren is er geen dekking voor deze extra kosten.
 toegankelijkheid
 Gevolg van een halfondergrondse parkeergarage is dat de toegangen van het
 gebouw niet zonder hellingbanen of een dure doorlooplift vanaf het maaiveld
 bereikbaar zijn. De begane grondvloer van het gebouw ligt in het geval van een
 halfondergrondse parkeergarage zeker 1,5 meter (halve verdieping) boven het
 maaiveld. Dit hoogteverschil zal met (lange) hellingbanen moeten worden
 overbrugd. Dit is voor een gebouw in een Woonzorgzone niet aan te raden.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 3

Z-11-11169   1.1 Post In - 21435



j).. LLL'L
 : |j |' |* : ,. : ' . . .
 |' : ; |' |||'. |' . r . |: j |r r .||' . - ,' . . .
 Jlki )4..
 |ff'-j '''-!''|j |j .|--îb . -||. -.--- j||.s-,--k |||.|,-|,| |-.||,,.. jj-
 é - . . - . r vv'î?'k'y )/ - .
 vêzzo,v )e khuës benk
 Het geheel ondergronds realiseren van de parkeergarage zal de onrendabele
 investering alleen maar groter maken.
 voorstel stek
 Samenvattend zijn de bezwaren tegen het realiseren van een halfondergrondse
 parkeergarage het volgende:
 1. extra onrendabele investering maakt realisatie van 2* fase onhaalbaar.
 impasse over degene die de garage gaat exploiteren en beheren.
 extra kosten om de parkeergarage goed mee te laten draaien in de dynamische
 parkeerbalans.
 4. bemoeilijking van de toegang van het gebouw vanaf het maaiveld
 Vanwege bovenstaande problemen wenst Stek dan ook gebouw J te realiseren
 zonder (halflondergrondse parkeergarage. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de
 parkeerbalans niet negatief be'fnvloed wordt. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door
 minder programma in gebouw J te maken, waardoor de totale parkeerbehoeoe
 afneemt, en door eventueel meer parkeerplaatsen op openbaar gebied te
 realiseren.
 Verzoek
 Stek verzoekt hierbij de gemeente Hillegom om in te stemmen met het niet
 realiseren van een ondergrondse parkeergarage. Daarnaast is ook het verzoek om
 /
 samen met de gemeente de hiervoor benodigde aanpassingen aan de
 ê
 stedenbouwkundige kaders inclusief parkeerbalans te onderzoeken. Een eerste
 stedenbouwkundige verkenning heeft naar onze mening duidelijk gemaakt dat
 goede alternatieven te realiseren zijn.
 Wij vertrouwen erop u hierrnee een helder beeld van de situatie te hebben
 |eoeven.
 Vragen?
 Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. lk ben bereikbaar via
 ons algemene telefoonnummer 0252 430 500.
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