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Onderwerp Stand van zaken gebiedsontwikkeling Durghorstplantsoen, 
Krommenie (cultuurzaal, nieuwe Pelikaan, woningbouw)

Portefeuillehouder A. Baerveldt
B&W besluit d.d. 30-03-2021

Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Inleiding
In februari 2020 heeft het college de raad geïnformeerd over het ‘wensbeeld voor 
maatschappelijke en culturele voorzieningen in Zaanstad Noord’ (2020/1732). In dit wensbeeld 
wordt geconcludeerd dat het Durghorstplantsoen een uitstekende plek is om de door raad en 
college gewenste cultuurvoorziening in Zaanstad Noord te realiseren. De kern van het 
gepresenteerde beeld is de onlosmakelijke verbondenheid van cultuurzaal en wijkcentrum. Door 
gezamenlijk gebruik van ruimtes en faciliteiten is een maximale bezettingsgraad en 
betaalbaarheid te realiseren. Aan het eind van de raadsdebatten op 16 en 21 april 2020 heeft u
een positieve zienswijze gegeven op deze beoogde ontwikkeling. En de wethouder heeft daarbij 
toegezegd u op de hoogte te houden van de verdere uitwerking. Sinds de raadsbespreking in april 
2020 wordt dit wensbeeld verder uitgewerkt en wordt er toegewerkt naar nadere afspraken met 
partners zoals de Pelikaan en Parteon, met wie intensieve gesprekken gevoerd zijn.

In november 2020 is u –mede naar aanleiding van een brandbrief van de Krommeniese 
huisartsen- een eerste tussenstand gepresenteerd van de ontwikkelingen aan het 
Durghorstplantsoen (2020/29565). Daarbij lag het zwaartepunt op de situatie van de huisartsen. In 
de nu voorliggende informatiebrief berichten we u vooral over de stand van zaken rond de 
beoogde cultuurzaal en nieuwbouw van buurtcentrum de Pelikaan en de sociale woningbouw van 
Parteon. Bij de Voorjaarsnota worden de financiële consequenties verder in beeld gebracht en 
afgewogen.

Toelichting
Gebiedsontwikkeling Durghorstplantsoen; huidige situatie en (historische) context
Door de veranderde aanpak in de ouderenzorg én de staat van het huidige pand wordt er door 
Parteon al geruime tijd nagedacht over herontwikkeling van het verouderde verzorgingshuis. In de 
afgelopen jaren is aan verschillende gebruikers tijdelijke huisvesting geboden in het pand. Op dit 
moment is er alleen nog een huisartsenpraktijk gevestigd. Parteon heeft ook de opgave om de 
Pelikaan te herhuisvesten. Aansluitend aan de herontwikkeling van het Durghorstplantsoen zal 
Parteon de locatie Kervelstraat herontwikkelen (tot sociale woningbouw). In bijlage 1 vindt u een 
kaartje met de huidige (stedenbouwkundige) situatie op het Durghorstplantsoen.

De beoogde nieuwe situatie
Samen met Parteon (en met input van de Pelikaan) is het afgelopen jaar verder gerekend en 
getekend aan een opzet met 42-48 sociale woningen, de beoogde cultuurzaal en de nieuwe 
Pelikaan. Parteon wordt eigenaar van het gebouw met woningen en buurtcentrum, de gemeente 
wordt eigenaar van de daar aan grenzende cultuurzaal. De beoogde massa en het volume 
(bijlage 2) passen binnen het gemeentelijk beleid. In de planvorming wordt nadrukkelijk gekeken 
naar duurzaamheidsaspecten en circulariteit. Samenwerkingsovereenkomsten met Parteon en 
met de Pelikaan zijn in een ver gevorderd stadium. Ongeveer gelijktijdig met deze 
raadsinformatiebrief worden omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd over de plannen.

                                                  
1Op deze raadsinformatiebrief  volgt geen actie van de Agendacommissie. Wanneer u een onderwerp hieruit wilt 

bespreken dan kunt u dit doen door een raadsinstrument in te zetten. Bijvoorbeeld een rondvraag (primair gericht 
aan het college van B&W of een agenda-initiatief (primair gericht aan de collega fracties)). Vermeld altijd in het 
raadsinstrument: wat u wilt bespreken inclusief een korte concrete toelichting. 
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Cultuurzaal in Noord; welk beeld hebben we daar bij?
Uit het traject van de Cultuurvisie (vastgesteld in 2019) en het vervolgonderzoek van de heer 
Leferink (‘Wensbeeld, etc’) blijkt dat er een uitgesproken behoefte bestaat aan een uitvoeringszaal 
in Noord met een semiprofessionele outillage (bedienbaar door vrijwilligers). De zaal moet 
geschikt zijn voor uitvoeringen van lokale amateurverenigingen en scholen, en voldoende kwaliteit 
hebben om kleinschalige producties naar Noord te halen. 
In het rapport van Leferink wordt de gewenste cultuurzaal beschreven: De omvang zou een 
tussenmaat moeten zijn, een vlakke vloerzaal met 150 à 160 zitplaatsen (of 250 à 300 
staanplaatsen). Kleiner dan de kleine zaal van het Zaantheater, maar groter dan de 
theaterzaaltjes van Pook en Kaasfabriek. Groter ook dan de nog te realiseren zaal van Zaans 
Toneelhuis Theatermijn (ca. 80 zitplaatsen) en het Motorblok in de Hellema, Een tussenmaat, die 
beantwoordt aan de vraag in Noord en tegelijk bruikbaar is voor verenigingen elders uit Zaanstad. 
Ook qua uitstraling en sfeer zal de Cultuurzaal zich onderscheiden van bijvoorbeeld Pook en de 
Hellema: de bezoeker krijgt hier, in dit moderne gebouw dat van alle gemakken voorzien is, echt 
het ‘avondje uit-gevoel’. 

Tegelijkertijd moet het een uitvoeringszaal zijn die betaalbaar is voor de amateurverenigingen en 
initiatieven uit de bevolking. En die een centrale rol speelt in het culturele leven in Krommenie en 
omgeving, met een programmering die nauw aansluit bij de wensen van de inwoners. Om deze
redenen wordt de combinatie met het nieuwe buurtcentrum van de Pelikaan nu uitgewerkt. 
Tevens wordt er gesproken met potentiële gebruikers om hun wensen en verwachtingen van de 
zaal en de beschikbare techniek nader in kaart te brengen. Met deze partijen wordt ook uitgewerkt 
hoe de gewenste professionaliteit in programmering, publiciteit, e.d. het best kan worden 
vormgegeven. In de begroting van de cultuurzaal wordt hier rekening mee gehouden.

Cultuurzaal en de nieuwe Pelikaan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
Buurtcentrum de Pelikaan heeft op dit moment circa 1000 m2 in gebruik. Op basis van het 
programma van eisen van de Pelikaan is hard gewerkt aan een opzet waarbij de nieuwe Pelikaan 
in het Parteongebouw aan het Durghorstplantsoen circa 600 m2 ruimte heeft voor haar reguliere 
buurthuisactiviteiten, maar waarbij de Pelikaan ook gebruik kan maken van de cultuurzaal op 
momenten dat daar geen cultuur wordt aangeboden. Omgekeerd zullen de foyer, garderobe en 
toiletten van het buurtcentrum worden gebruikt door de bezoekers van de cultuurzaal. Beide 
gebouwen lopen dus bijna letterlijk in elkaar over en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; 
zonder Pelikaan geen cultuurzaal en vice versa. Hiermee ontstaat qua exploitatie ook een 
haalbare business case, zowel voor de cultuurzaal als voor de nieuwe Pelikaan. Zie bijgevoegde 
concept-plattegrond (bijlage 3) om een indruk te krijgen van de nieuwe opzet. 

Hoe staat het er inmiddels voor met de huisartsen?
Als vervolg op de door u aangenomen motie in januari 2021 is een deel van de Hoeksteenschool 
aan de Braillestraat aangeboden als tijdelijke huisvesting aan de huisarts die tot medio 2021 
gehuisvest is in de oude Durghorst. Zij kan hier –volgens de huidige planning van de 
onderwijsbehoefte in Krommenie- verblijven tot medio 2024. De huisarts heeft dit aanbod in 
beraad.
De 4 huisartsen die u de brandbrieven hebben geschreven in februari en november 2020 hebben 
inmiddels een concreter beeld van hun gecombineerde, geclusterde huisvestingsbehoefte. Het 
perceel aan de Braillestraat is volgens de actuele planning van de onderwijsbehoefte 
waarschijnlijk medio 2024 beschikbaar. Met de huisartsen wordt ook gesproken of en zo ja op 
welke wijze de locatie Braillestraat geschikt te maken valt voor een permanent 
gezondheidscentrum (in combinatie met andere voorzieningen en woningen). Duidelijk is dat de 
huisartsen niet gehuisvest zullen worden op het Durghorstplantsoen.

Over de toekomst van de Groote Weiver wordt aan een andere tafel verder gesproken
In de raadsgesprekken in april 2020 is uitgebreid ingegaan op de positie van de Groote Weiver en 
is toegelicht waarom er geen plek is voor de Groote Weiver op het Durghorstplantsoen. In oktober 
2020 bent u middels een raadsinformatiebrief (nummer 2020/23318) bijgepraat over de situatie 
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rond het PWN terrein, waar de Groote Weiver nu gehuisvest is. Over de uitkomsten van de 
scenariostudie van het PWN terrein en consequenties voor huisvesting van de Groote Weiver 
wordt de raad via aparte communicatie geïnformeerd in het tweede kwartaal van 2021.

Financiële en Juridische consequenties
In de lopende begroting 2021 zijn reeds de volgende reserveringen opgenomen:

Cultuurzaal: 
In de programmabegroting Cultuur wordt rekening gehouden met een verwachte bruto 
investering van € 2.550.000 waarvan € 250.000 wordt gedekt uit het investeringsfonds en €
400.000 uit de woningbouwimpuls (zie hieronder). Er blijft dan een verwachte netto-investering 
over van € 1.900.000 voor de cultuurzaal. Deze investering wordt gedekt door een kostprijs 
dekkende huur.
In de programmabegroting Cultuur is een budget beschikbaar van € 140.000 (in 2021) en vanaf 
2022 € 200.000 per jaar. In de eerste jaren worden deze bedragen gebruikt om de 
voorbereidingskosten te dekken van de ontwikkeling van de Cultuurzaal. Vanaf 2024 zal dit 
bedrag gebruikt worden om een subsidie te verlenen aan de Pelikaan (als beoogde
huurder/beheerder) voor de cultuurzaal (van ongeveer € 156.000) en de eigenaarslasten (van 
ongeveer € 48.000). Er is nog een klein verwacht tekort van € 4.000. Dit zal mogelijk binnen de 
programmabegroting van Cultuur worden opgelost. Dit is de voorlopige stand per 23 maart 
2021.

Pelikaan: 
Het nieuwe buurtcentrum wordt door Parteon gebouwd en casco opgeleverd. De gemeente 
neemt de afbouw voor haar rekening zodat de huurkosten voor de Pelikaan betaalbaar blijven. 
Voor de afbouw van de nieuwe Pelikaan is in het investeringsfonds op dit moment een 
reservering opgenomen van € 300.000. Een recente raming van de kosten laat echter zien dat 
deze kosten oplopen tot € 700.000 (ex BTW, prijspeil 2021). Bij eerdere berekeningen van de 
kosten is uitgegaan van een heel globale, generieke prijs per m2 voor een standaard gebouw 
met kantoor/ontmoetingsfunctie. Inmiddels is een uitgewerkte kostencalculatie gemaakt door 
een gespecialiseerd bureau, toegespitst op dit specifieke gebouw en de specifieke 
benodigdheden van het buurthuis. Ook zijn inmiddels de omstandigheden op de bouwmarkt 
veranderd en is het prijspeil flink gestegen. Op dit moment worden scenario’s uitgewerkt hoe 
deze kostenstijging op te vangen. Zo wordt onderzocht of koop van het buurtcentrum door 
gemeente of Pelikaan haalbaar en wenselijk is; of circulariteit en nieuwe varianten van 
verwarmen en koelen besparend kunnen werken; of een lager en taakstellend budget 
beschikbaar kan worden gesteld (waarbij dus een lagere kwaliteit van de afbouw wordt 
geaccepteerd); of Parteon een deel van de afbouwkosten voor haar rekening kan nemen; en/of 
met aanvullende financiering van sponsors en fondsen de extra kosten kunnen worden gedekt.

Het college vindt het belangrijk om u op dit moment te informeren over de stand van zaken rond 
de gebiedsontwikkeling Durghorstplantsoen en ook de financiële complexiteit inzichtelijk te 
maken. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan toezeggingen van de wethouder tijdens het 
raadsdebat van 21-04-2020. Wij zullen tevens het gesprek met de buurt aangaan over de 
lopende planvorming. Het college heeft dus nog geen besluit genomen over de financiële 
haalbaarheid van de plannen. 

Bouwimpuls Zaanstad Noord:
In februari 2021 is bekend geworden dat de Zaanse aanvraag bij het Rijk voor de Bouwimpuls 
Noord is goedgekeurd. De gebiedsontwikkeling Durghorstplantsoen is daarin meegenomen 
voor een bedrag van € 400.000. Dit bedrag zal -conform de spelregels van de Bouwimpuls-
worden gebruikt voor de inrichting openbare ruimte, plankosten, aanpassing bestemmingsplan, 
onvoorzien en eventuele planschade. Dit budget kan volgens de voorwaarden niet worden 
ingezet voor de afbouw van de Pelikaan.
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Juridische consequenties:
Samenwerkingsovereenkomsten met respectievelijk Parteon en de Pelikaan zijn in concept 
gereed. Wanneer het college bij de voorjaarsnota komt tot positieve besluitvorming, dan zullen de 
overeenkomsten ter ondertekening worden voorgelegd.

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet
Niet van toepassing

Aanpak/uitvoering
In de komende maanden zullen de hierboven beschreven planonderdelen en stappen verder 
worden geconcretiseerd. Tegelijk met het verschijnen van deze raadsinformatiebrief zullen
omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd door Parteon en gemeente samen.

Betreft
Actieve informatievoorziening

Opdrachtgever M.  Schouten
681 6374
M.Schouten@

Bijgaande stukken Geen

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,

drs. J. Hamming, burgemeester
Digitaal ondertekend door burgemeester drs. J. Hamming op 01-04-2021

drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris
Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris drs. F.H.M. Apeldoorn op 01-04-2021
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Bijlage 1: De huidige situatie aan het Durghorstplantsoen
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Bijlage 2: resultaat massa/volume studie
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Bijlage 3: concept-plattegrond Buurtcentrum en Cultuurzaal (in paars)


