Toekomst MFA De Korf
Uitwisselingsavond 10-10-2019
Opmaat voor raadsvoorstel

De opgave
• Verouderd; jaren 80 (Tuin jaren ‘90)
• Sport
• Commercieel (zaal, bar, restaurant, cafe, bowling)
• Theater de tuin

• Meerdere huurcontracten
• Hybride gebouw;
• functies lopen in elkaar over
• Commercieel en maatschappelijk

• Ambities
•
•
•
•

Duurzaamheid
Functionele kwaliteit
Ruimtelijke kwaliteit
Wonen toevoegen

• Betaalbaarheidsissues:
• Nieuwbouw (op bestaande footprint) zeer kostbaar
• Renovatieplannen eveneens kostbaar

• Zoeken naar: “optimale renovatiescenario…. waarbij kwaliteit, comfort en duurzaamheid enerzijds en financiële en
ruimtelijke rationaliteit anderzijds zo goed mogelijk met elkaar in evenwicht zijn;
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Hoe is de opdracht van de raad ingevuld:
•
•
•
•

Ontwerp JdW losgelaten als uitgangspunt
Gestart vanuit “wat moet minimaal gedaan worden” (wet, veiligheid)
Wensen huurders en gebruikers geïnventariseerd
Kosten/opbrengsten zo veel mogelijk per functie in beeld
•
•
•
•
•

Sport
Activiteitencentrum commercieel
De Tuin
Grondopbrengsten
Investeringen vs exploitatie (kosten en opbrengsten)

• Extra’s waar mogelijk apart in beeld:
• Extra duurzaamheid
• Extra functionele aanpassingen
• Extra esthetische maatregelen

Variant 2

•
•
•
•

Nieuwbouw sport bovenop P-dek Smidse (bestaand of sloop/nieuwbouw)
Sloop sporthal
Nieuwbouw woningen met p-plaatsen op BG op plek huidige sporthal
Renovatie Activiteitencentrum De Korf + tuin ca. 8 jr
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termijn

Variant 2 afgevallen
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•
•
•
•
•

Hergebruik P-dek even kostbaar als nieuwbouw
Veel extra kosten door deels instandhouden/herstellen huidige complex
Minder opbrengsten door duur bouwen en slechts deels benutten van de plot
Veel meer kosten en minder ontwikkelpotentie door gefaseerd te herontwikkelen.
Kosten > € 10 mio netto

• Conclusie: veel te duur; ingewikkeld, kwaliteitsissues.
• Geen moeite meer gestoken in de nadere uitwerking schetsontwerp etc

Variant 1b
• levensduurverlenging >30jr
• Loslaten ontwerp Johan de Wagter
• Beperkte functionele en esthetische
aanpassingen
• Entree sport aan zijkant
• Forse duurzaamheidsslag maar niet
energieneutraal
• Alleen kostenefficiënte
duurzaamheidsmaatregelen
(terugverdientijd 30 jaar)
• Functionele extra’s los bij te
bestellen
• Aanpassen entree korf
• Vergroten tuin

• Kosten investering ca 4,0 mio

Variant 1b conclusies
•
•
•
•
•
•
•

Doelmatige lange termijn renovatie
Niet e-neutraal (=gemeentelijke streefnorm)
Functionele extra’s voor huurders
Geen mogelijkheden voor woningbouw
Minder kwaliteit dan nieuwbouw
Minder duurzaam dan nieuwbouw
Gemeente blijft eigenaar van hybride
gebouw met deels commerciële functie

• Geen voorkeursvariant: kosten aanzienlijk,
laten liggen herontwikkelingspotentie
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1a: Herontwikkeling na 8 jaar
• Veel ruimte voor beleidsambities
•
•
•
•
•

Wonen (Omgevingsvisie + CUP + RRV)
Ruimtelijke kwaliteit
Draagvlak centrum
Voorzieningen (cultuur, sport, maatschappelijk, commercieel)
Duurzaamheid

• Integrale herontwikkeling van hele plot + optionele extra’s
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Efficiënt door maat en schaal
Meer volume; meer ontwikkelmogelijkheden; meer grondopbrengsten
Kans parkeerplaats noordkant
Kans p-dek smidse

Over 8 jaar zeer lage boekwaarde
Opbrengsten die substantieel meewegen als dekking nwe sporthal
Genoeg tijd vervangende huisvesting sport en De Tuin
Genoeg tijd exploitant de Korf voor toekomstplannen
Genoeg tijd voor zorgvuldige kaderstelling en planvorming
Genoeg tijd om huurcontracten te beëindigen
Genoeg tijd om alternatief voor zonnedak de korf te vinden

Variant 1a (basis)
• Herontwikkelen na ca 8 jaar
• Sloop-nieuwbouw op natuurlijk moment
• volgende project

• Huuropzegging activiteitencentrum per 1-1-2027
• Achterstallig onderhoud verrichten
• Vervangen afgeschreven installatie
• Kosten ca €1mio

• Geen bouwkundige ingrepen binnen in pand
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• tenzij voor rekening huurder

• Alleen wettelijk verplichte duurzaamheids
maatregelen
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Variant 1a sober & doelmatig (s&d)
• Pas aan einde van onderzoekstraject ontstane variant.
• Kanttekeningen bij dure elementen 1a-basis
• Ventilatie herstellen in oorspronkelijke staat
• natuurlijke doorvoeren (opnieuw) maken
• ventilatieroosters weer openen
• Behoud mechanische inlaat + verwarming Sport

• Bouwbesluit bestaande bouw als streefnorm
• Acceptatie en reductie risico op manco’s oude installatie
• Reviseren installatie  levensduurverlenging
• Reserveonderdelen op voorraad
• Extra onderhoudsbudget reserveren

• Achterstallig onderhoud buitenkant wel aanpakken
• Automatische spoelinstallatie om bestaande warmwater
installatie beter en makkelijker tegen legionella te
beschermen
• N.t.b. maatregelen De Tuin (o.m. akoestiek)
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renovatie bestaande voorzieningen

1A
Sober en doelmatig
8 jaar

1A
Renovatie
8 jaar

1B
Renovatie
30 jaar

2 Nieuwe sporthal op
parkeerdek + renovatie
overig 8 jaar (excl. btw)

€ 190.000

€ 1.190.000

€ 4.120.000

€ 820.000

nieuwe parkeerkelder en bedrijfsruimte

€ 4.420.000

nieuwe sporthal

€ 3.780.000

sloop en bouw- woningrijpmaken locatie Korf

€ 1.180.000

aanleg parkeervoorzieningen

€ 3.090.000

grondwaarde 24 appartementen locatie Korf

€ 1.070.000 (-/-)

grondwaarde 8 appartementen parkeerdek

€ 380.000 (-/-)

saldo voorziene uitgaven en inkomsten

€ 190.000

€ 1.190.000

€ 4.120.000

€ 11.840.000

€ 190.000 (-/-)

€ 340.000 (-/-)

€ 1.490.000 (-/-)

€ 1.580.000 (-/-)

€0

€ 850.000

€ 2.630.000

€ 10.260.000

Pm, beperkt

€ 128.000

€ 204.000

€ 179.000

C. toename jaarlijkse lasten in begroting

€0

€ 72.000 nadeel

€ 147.000 nadeel

€ 467.000 nadeel

D. in begroting opgenomen stelposten*

€ 197.000

€ 197.000

€ 197.000

€ 197.000

€ 197.000 p/j voordeel
maar: risico
instandhouding

€ 125.000 p/j voordeel
na 8 jr boekwaarde
afboeken ad. € 500.000

€ 50.000 p/j voordeel

€ 270.000 nadeel
na 8 jr boekw renovatie
afboeken ad. € 500.000

inzet budget MJOP, onderwijsreserve, SPUK
A. aanvullend benodigde investeringsmiddelen

B. incidentele, bijkomende kosten

E. voorzien effect van scenario op begroting

* € 150.000 p/j stelpost ten behoeve van renovatie Korf, € 34.000 vrijval van kapitaallasten Korf (afgeschreven investeringen), € 13.000 Nieuw Beleid 2018.

Afwegingsmatrix
afwegingsmatrix scenario's de korf

1a s&d 1a (basis) 1b
functionele kwaliteit +
ruimtelijke kwaliteit +
comfort +
+
duurzaamheid 0/+
finanicien ++
0
herontwikkelpotentie ++
0
--

2
++
?
++
+
---

scores relatief ten opzichte van de andere scenario's, niet tov de huidige situatie

Voorkeursscenario
College voornemens voor te stellen: kies 1a s&d
• Beste uitgangspositie herontwikkeling na ca 8 jaar
• Beste value for money
• Fin. voordelig
Kostenraming tbv kredietaanvraag: (CONCEPT!)
Herstel oorspronkelijke ventilatie €

44.000

Achterstallig onderhoud en herstelwerkzaamheden €

60.000

automatische spoelinstallatie legionella €

15.000

stelpost accoustiek en overige maatregelen De Tuin €

20.000

stelpost extra onderhoud/instandhoudingskosten de korf €

30.000

Kostprijsverhogende BTW €

21.000

€

190.000

Wrap-up: Processtappen De Korf
Isolatie
dak en
vloer;
herstel

Najaar
2017:renovatie
plan met veel
esthetische,
bouwkunidge en
functionele
aanpassingen.
Kostbaar

2016: isolatie dak
(ex sport); vloer
en diverse groot
onderhoudwerkza
amheden, krediet
€ 220.000

Contract
zonne
corporatie
de Korf
280 zonnepanelen
op dak sport, duur
15 jaar. (tot 2032)
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4,7 mio
duurzame
renovatie

Ontwerp
Johan de
Wagter
5
scenario’s
Voorjaar 2018: 5
scenario’s
variërend van bijna
niets doen tot
volledige
herontwikkeling

Sept. 2018:
discussie over
”minst slechte
variant”; kosten
(alleen investering)
ca 4,7 mio,
uitgangspunten
ontwerp de Wagter
in stand gehouden

Quick scan
onderzoekt
alternatieven,
o.a.
Nieuwbouw
opties sporthal

1a: korte
termijn
€ 1,2 mio

31-1 raadsbesluit: werk
optimaal
renovatiescenario uit
en onderzoek ook
sloop/nieuwbouw sport
op p-dek

2: sport op Pdek; deels
nw.bouw
€ 10,3 mio

Variant 2 blijkt duur en
onhandig. Variant 1
vraagt om nadere keuze
wenselijkheid
toekomstige
herontwikkeling

Maart 2018 met
ingangsdatum 1-1-2018:
nieuw contract dat
beheer en huur
ontvlecht en exploitant
meer zekerheid biedt.
Opt out per 1-1-2027
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1: Behoud
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Q1-’18

1b lange
termijn
€ 4 mio

1b biedt een
upgrade en flinke
levensduurverlen
ging.

1a kent veel lagere
investering en iets lagere
jaarlasten voor een
beperkte
levensduurverlenging

1a: Sober en
doelmatig
€ 0,2 mio

Augustus 2019:
1a S&D ontstaat
na kritische
beschouwing van
het
conceptadvies
op 1a. ventilatie
vervangen is
zeer kostbaar
element in 1a.
Herstel oude
situatie als
terugvaloptie.
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