Onderwerp: Wanmolen Zetten
Ons kenmerk: 18RV000004
Nummer:
Elst, 30 januari 2018
AAN DE RAAD
1. Advies
1. Kennis nemen van de uitwerking van de drie scenario's voor de Wanmolen zoals
genoemd in uw motie van 7 november jl.
2. In te stemmen met ons voorkeursscenario Wanmolen light
3. Bij een nadere uitwerking van dit scenario intensief samen te werken met
bewonerscomité Zicht op Zetten, dorpsraad, huidige huurders en gebruikers;
4. Financiële consequenties te verwerken in de Kadernota 2019-2023
2. Inleiding
De Wanmolen bestaat uit de grond en opstallen van het object Schweitzerpark 2 en 2A in
Zetten en zijn beide eigendom van de gemeente Overbetuwe. De twee objecten vormen
visueel één geheel. De gemeente verhuurt het grootste deel van het pand aan b.v.
DeWe. Deze exploiteert in de Wanmolen een party- en bowlingcentrum inclusief
restaurant en diverse ontmoetingsruimten/zalen. Daarnaast beheert zij voor de gemeente
de sporthal die ook in de Wanmolen gevestigd is. Van die sporthal maken verschillende
verenigingen uit Zetten en de basisscholen uit het dorp gebruik. Object 2A is ruimtelijk
gescheiden van nr. 2 en bevat de bibliotheek, speel-o-theek en de Historische Vereniging
Midden-Betuwe. Het complex is in 1979 gebouwd en heeft architectonisch en functioneel
gezien een gedateerde uitstraling.
Op 7 november jl. nam uw raad een motie aan waarmee u het college opriep om voor
maart 2018 een definitief besluit aan de raad voor te leggen over de plannen voor de
Wanmolen. Bij het uitwerken van deze plannen nadrukkelijk rekening te houden met de
aanbevelingen van bewonerscomité Zicht op Zetten (ZoZ) en de Dorpsraad en bij de
uitwerking van deze visie voor maatschappelijke voorzieningen maximaal 3 scenario's te
hanteren:
1. Nieuwbouw op de locatie van de Wanmolen met behoud van alle huidige
maatschappelijke functies, inclusief recreatieve binnensport en
bewegingsonderwijs;
2. Als scenario 1 met uitzondering van de recreatieve binnensport. Deze
binnensport activiteiten verplaatsen naar het HPC;
3. Huidige locatie afstoten en nieuwbouw van een minimale voorziening voor
bewegingsonderwijs. Nieuw te bouwen sportzaal bij HPC en sociaal culturele
functies in andere locaties onderbrengen.
Over dit proces hebben wij u op 19 december een informatiememo gestuurd (Corsa nr.
17inf00161.
Wij hebben een werkgroep samengesteld met deelnemers vanuit ZoZ en de ambtelijke
organisatie waarmee wij dit besluit van uw raad voorbereidden. Er is hierdoor sprake van
verregaande participatie en veel ruimte om de visie van ZOZ en de dorpsraad in een
vroeg stadium in te brengen.
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In dit advies presenteren wij u de eerste uitwerking van deze scenario’s. Vanwege
herkenbaarheid en het vermijden van een rangorde hebben wij de scenario’s een naam
gegeven. De namen zijn mede ingegeven doordat deze bij de presentatie van ZoZ op 29
november zo ter sprake kwamen. Scenario 1 komt overeen met Scenario Wanmolen
plus, Scenario 2 met Wanmolen light en 3 met Wanmolen weg. Naast deze scenario’s
behandelen wij ook de renovatie optie en de wens van “CIC de zevensprong” voor een
integraal kindcentrum bij nieuwbouw van de Wanmolen.
3. Doel en beoogd effect
Vanuit het coalitieprogramma “Durven, Doen en Doorzetten bouwen wij aan
voorzieningen op maat voor toekomstbestendige kernen. Zetten is een kern met een
uitgebreider voorzieningenaanbod en heeft (daardoor) een subregionale functie. Wij
willen de sociale verbindingen van de dorpen in Overbetuwe behouden en waar mogelijk
versterken. Sociaalmaatschappelijke en culturele voorzieningen dragen bij aan de
onderlinge sociale verbindingen. Hierbij gaat het dus ook om goede accommodaties. We
beseffen dat er ook voor activiteiten rondom ontmoeten, theater, muziek en dans
behoefte is aan geschikte ruimtes.
Over de toekomst van de Wanmolen is al veel gesproken en geschreven. Vanaf de
vaststelling van de Voorzieningennota in 2013 zijn verschillende initiatieven gestart om
een toekomst te schetsen voor de Wanmolen en de (maatschappelijke) functies die hierin
gehuisvest zijn of kunnen zijn.
Enkele ontwikkelingen maken het maken van een keuze meer urgent en nodig:
 De huurovereenkomst tussen gemeente en b.v. DeWe liep in 2017 af. Wij hebben de
looptijd van een nieuwe overeenkomst kort gehouden (2 jaar) vanwege de voorziene
keuze voor de toekomst.
 Bewonerscomité Zicht op Zetten heeft in het najaar van 2017 haar Toekomstvisie
voor Zetten afgerond. Wij willen ons aan deze visie committeren en hier mèt het
burgerinitiatief invulling aan geven.
 In 2016 heeft de gemeente het eigendom van Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid
(OBGZ) overgenomen. OBGZ huurt nu ditzelfde deel van de gemeente. Om invulling
te geven aan de bibliotheekvisie willen gemeente en bibliotheek ruimtelijke en
inhoudelijke samenwerking bevorderen.
Tot slot kunnen wij ons vinden in de constateringen die u in uw motie van 7 november jl.
deed.
Met een keuze voor een toekomstscenario komt duidelijkheid voor iedereen; gebruikers,
bewoners, huurders. Met hen kunnen wij verder werken aan een toekomstbestendige
invulling van het maatschappelijk vastgoed in Zetten.
Visie op Zetten
Vanaf najaar 2016 tot en met najaar 2017 heeft Zicht op Zetten gewerkt aan de
ontwikkeling van hun visie. Mede op basis van gesprekken met ruim 30 groepen mensen;
vertegenwoordigers van sport- en cultuur verenigingen, zoals de voetbal en de
zangkoren, en ook kerken, scholen en huisartsen. Op basis van een conceptvisie zijn
vragen gesteld aan dorpsbewoners. Daarvoor hebben zij in de zomer van 2017 een
online poll (vragenlijst) uitgezet. De poll is 460 keer ingevuld. Op basis van de
gesprekken en de poll is de visie herschreven. De visie kan daardoor op brede steun
rekenen. Vanuit vier onderwerpen willen zij met elkaar aan de slag met het motto:
“Een levendig, verbonden en duurzaam Zetten in 2025”. De vier onderwerpen zijn: het
dorpshart, cultuur & recreatie, wonen & werken, zorg & onderwijs. Over de Wanmolen
(en haar functies) staat in de visie het volgende:
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“Een plek maken voor culturele, sociale, maatschappelijke en recreatieve activiteiten. De
Wanmolen kan nieuw leven ingeblazen worden of er komt een nieuwe locatie die
bijdraagt aan levendigheid en verbondenheid. De multifunctionele locatie is voor iedereen
aantrekkelijk en centraal.
Zettenaren sporten in het eigen dorp en ook omliggende dorpen kunnen bij ons terecht.
We willen het sportaanbod van Zetten behouden en versterken door:
 Alle sporten op één plaats bij elkaar brengen op een campus waarin sport en
onderwijs zijn verbonden.
De ideale plek lijkt bij het HPC. Daar zijn al sportvelden en ruimten die uitgebreid kunnen
worden. Samenwerkende verenigingen staan sterker: verenigingen kunnen ruimten,
velden, en zo kosten, delen. Een campus maakt kennismaken en uitwisseling tussen
verschillende sporten gemakkelijker. En onderwijs en sportverenigingen profiteren van
elkaars voorzieningen.”
4. Uitwerking Scenario’s
Toelichting Algemeen:
Bij het uitwerken van de scenario’s is gebruik gemaakt van kengetallen van het
bouwkostenkompas.nl en zijn aannames gedaan over omvang van functies in overleg
met het bewonerscomité ZoZ, gebruikers, raadpleging van websites of op basis van
huidig gebruik en bezetting.
Voor de omvang van sportaccommodaties zijn normen van het NOC*NSF gehanteerd.
Aangevuld met adviezen van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding
(KVLO).
Voor de benodigde ruimte voor bewegingsonderwijs is gebruik gemaakt van de huidige
bezetting en de prognose van het aantal benodigde klokuren op basis van
leerlingprognoses 2017 van Pronexus.
Ook voor de benodigde ruimte voor een integraal kindcentrum is uitgegaan van de
leerlingprognoses van Pronexus.
Een vernieuwde Wanmolen moet in eerste instantie gebaseerd zijn op functies en
activiteiten die het onderdak moet bieden. Daarom is een inventarisatie vanuit huidige
functies en gebruikers, de dorpsvisie met wensen en behoeften en reacties daarop
gemaakt. Dit geeft de volgende lijst:
 Bibliotheek
 Speel-o-theek
 Historische kring Midden-Betuwe
 Zaal voor theater, kleinschalige dorps gerelateerde evenementen (combineren met
gymzaal)
 Ondersteuningspunt vanuit gemeente voor diverse onderwerpen voor zorg en welzijn
 Locatie voor zorg- en welzijn organisaties als de huisarts of fysiotherapeut
(gezondheidscentrum)
 Een dorpshuis; sociaal, kunst en cultuur en voor alle leeftijden;
o huidig: zangvereniging, schilderlessen, bridgeclub, dorpsraad, Vrouwen van
Nu, jongerensoos (aparte ruimte)
 Zakelijk ontmoetingscentrum
 Ondersteunende horeca (combineren met de bibliotheek)
Sport(verenigingen) in huidige sporthal
 Sportzaal voor bewegingsonderwijs PO
 Gymnastiekvereniging Excelsior
 Volleybal Xanthos
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Zaalvoetbal De Vrije Trappers
Activiteit bewegen voor ouderen
Balletschool (aparte ruimte)
Badminton Zetten

In onderstaande tabel staan de 3 scenario’s in overzicht naast elkaar.
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Omschrijving scenario

Nieuwbouw op locatie Wanmolen

Nieuwbouw bij HPC
Wat verdwijnt

Wanmolen plus
Maatschappelijke functies en –
behoeften vinden een plek in een
nieuw gebouw op de huidige locatie
Wanmolen.
 De huidige omvang sporthal (3
zaaldelen) wordt teruggebouwd
 Deze zaal is dan geschikt voor
alle recreatieve binnensport en
bewegingsonderwijs
basisonderwijs
 Centraliseren van
maatschappelijke functies en
behoeften.
 De gemeente investeert niet in
commerciële ruimten. Wel in
ondersteunende horeca.

Wanmolen light
Maatschappelijke functies en behoeften vinden een plek in een
nieuw gebouw op de huidige locatie
Wanmolen
 Formeel is er een behoefte aan
één gymzaal (1 zaaldeel)voor
bewegingsonderwijs. Vanuit
kosten en (mede)gebruik is het
efficiënter om bij de Wanmolen 2
zaaldelen te bouwen.
 Deze dubbele zaal kan overdag
gebruikt worden voor PO en
daarna en in avonduren voor
recreatieve sport.
 Deze zaal (2 zaaldelen) is niet
geschikt voor zaalvoetbal en
zaalhockey. De Mammoet bij het
HPC wel.
 De gemeente investeert niet in
commerciële ruimten. Wel in
ondersteunende horeca.

Wanmolen weg
Maatschappelijke functies
kleinschalig in andere locaties
(waaronder HPC) onderbrengen (incl.
Bibliotheek, speel-o-theek en HKMB).
 Nieuwbouw van een minimale
voorziening voor
bewegingsonderwijs PO (1
gymlokaal).
 Concentreren van alle
recreatieve sportfuncties bij het
HPC in een nieuw te bouwen
sporthal (3 velden)

Sporthal 3 zaaldelen
2 maatschappelijke ruimten en
bibliotheek, speel-o-theek en HKMB
Jongerensoos
Spreekkamer zorg- en welzijn
Ruimte voor huisartsenpost
Ondersteunende horeca
niets

Sporthal 2 zaaldelen
1 maatschappelijke ruimte en
bibliotheek, speel-o-theek en HKMB
Jongerensoos
Kleine spreekkamer zorg- en welzijn
Ruimte voor huisartsenpost
Ondersteunende horeca
niets

Gymlokaal (1 zaaldeel)

Bowlingbaan
Bar, café, restaurant
Minder m2 zaalruimte
Minder m2 bibliotheek

Bowlingbaan
Bar, café, restaurant
Minder m2 zaalruimte
Minder m2 bibliotheek
Minder m2 sport

Sporthal (3 zaaldelen) en
ondersteunende horecaruimte
Maatschappelijke ruimte
Bowlingbaan
Bar, café, restaurant
Bibliotheek (incl. speel-o-theek en
HKMB)
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5. Argumenten
2.1 Scenario “Wanmolen light” sluit goed aan bij de visie van het Dorp
Gelet op de huidige en gewenste functies in de Wanmolen zoals die door het
bewonerscomité beschreven zijn in de dorpsvisie past dit scenario daar goed bij. Ook het
scenario “Wanmolen plus” biedt overigens ruimte aan deze functies en activiteiten. Groot
verschil tussen deze scenario’s is de omvang van de sportvoorziening. Bij Wanmolen
plus wordt eenzelfde sporthal teruggebouwd als nu aanwezig is. In scenario Wanmolen
light kiezen wij ervoor om één zaaldeel minder terug te bouwen. Hiervoor hebben wij een
aantal argumenten:
 Voor bewegingsonderwijs is een gymzaal (1 zaaldeel) voldoende. Bijna alle
sportverenigingen passen in een sportzaal (2 zaaldelen). Alleen zaalvoetbal en
zaalhockey hebben een sporthal (3 zaaldelen) nodig. Deze sporten kunnen een plek
krijgen in De Mammoet;
 Een sportvoorziening kan ook gebruikt worden voor dorp gerelateerde evenementen
en/of theater. Daarvoor is een sportzaal (2 zaaldelen) nodig.
 Bezettingsgraad van dit vastgoed stijgt door medegebruik van ruimten en flexibele
inrichting.
In de vernieuwde Wanmolen kan de bibliotheekfunctie met minder m2 geïntegreerd
worden met horeca en ontmoetingsruimte. In de ontwikkelvisie voor bibliotheekfuncties
staat hierover het volgende: “De bibliotheek moet, meer dan nu, daar aanwezig zijn waar haar
doelgroepen samenkomen. De bibliotheek als monofunctioneel gebouw verdwijnt dus. Bundeling
van voorzieningen versterkt ook de sociaal-culturele rol die een bibliotheek in een kern of wijk
vervult. Dorps- en wijkraden kunnen hierbij helpen. Onder andere door via inzet van vrijwilligers de
voorziening beter toegankelijk te maken. Een bibliotheek wordt hiermee een dorps- of wijkcentrum
of andersom. Een kernteam kan mogelijk ook een plek krijgen in een dergelijke voorziening.”

Met een keuze voor het scenario “Wanmolen light” geven wij uitvoering aan deze visie.

2.2 Scenario “Wanmolen light” sluit aan bij de doelen van het nieuwe vastgoedbeleid.
Uw raad stelt ook nieuw vastgoedbeleid vast. Voor het maatschappelijk vastgoed in de
dorpen betekent de visie op Vastgoed dat voorgenomen nieuwbouw en/of
renovatieprojecten worden afgerond met extra aandacht voor een hoge bezettingsgraad
(veel en gevarieerde activiteiten), duurzame bouw, inzet vanuit de gemeenschap en het
kostenefficiënt beheer na oplevering. Met een keuze voor scenario “Wanmolen Light”
bouwen wij niet meer terug dan noodzakelijk is voor sport en bewegingsonderwijs, zorg
en welzijn en sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten. Zo combineren wij
ontmoetingsruimte met bibliotheek en horeca, evenementen/theaterruimte met sportzaal.
Voor wat betreft duurzame bouw is in de opbouw van de investering rekening gehouden
met een opslag voor bouwen volgens BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Inzet
vanuit de gemeenschap zien wij terug bij het Bewonerscomité ZoZ en de dorpsraad.
Beide zijn een stabiele partner en weten veel inwoners van Zetten aan zich te binden en
met elkaar te verbinden. Deze inzet vanuit de gemeenschap betrekken wij bij het verder
vorm geven aan een vernieuwde Wanmolen als gebouw maar ook bij het programmeren
van activiteiten in het gebouw. De huidige Wanmolen kent hoge onderhouds- en
exploitatielasten. Niet alleen door de leeftijd van het gebouw maar ook door de omvang
van het gebouw. Een kleiner, duurzamer en flexibeler inzetbaar gebouw moet, met inzet
van kracht uit de samenleving, leiden tot kosten efficiënt beheer.
2.3 De bouw van een binnensportvoorziening nabij het centrum van Zetten en de
basisscholen is noodzakelijk.
De formele norm voor de afstand tussen een PO school en een gymzaal is maximaal
1000 meter hemelsbreed (verordening onderwijshuisvesting). Gerekend voor de drie
basisscholen in Zetten valt De Mammoet bij het HPC nèt binnen deze norm. De KVLO
stelt dat deze afstand te ruim is en weinig zegt over de werkelijke loopafstand. Zij
6
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adviseert een maximale afstand over de weg vanaf school van 750 meter. Hiermee wordt
verlies van onderwijstijd voorkomen. Wij nemen dit advies over. Daarnaast speelt mee
dat de huidige Mammoet overdag volledig bezet is door leerlingen van het HPC en dat
basisschoolleerlingen bij gebruik van een sportaccommodatie bij het HPC de
Wageningsestraat over moeten steken. Voor verenigingssportactiviteiten is een centraal
gelegen sportvoorziening groter dan 1 gymzaal gewenst.
Desgevraagd geven sportverenigingen die nu gebruik maken van de Wanmolen aan dat
het huidige pand weliswaar “op” is maar de locatie van de Wanmolen de voorkeur geniet
boven het HPC. Dit ook omdat veel leden van sportverenigingen de basisschoolleeftijd
hebben en de (verkeers)situatie bij het HPC als (te) onveilig wordt ervaren. De bezetting
van De Mammoet in de avonduren biedt nog wel enige ruimte maar onvoldoende om alle
verenigingen ruimte te bieden. Dit betekent dat een extra sporthal gebouwd moet worden
bij het HPC. Hiervoor is geen grond beschikbaar. Naast bouwkosten komen ook
grondverwervingskosten en (kosten voor) een planologische procedure in beeld. Een
concentratie van alle binnensport nabij het HPC is hierdoor niet wenselijk.
2.4 Scenario “Wanmolen weg” versnipperd sociaal maatschappelijke functies en blijkt
kostbaar.
Zoals hierboven beschreven betekent het scenario “Wanmolen weg” dat hoge kosten
moeten worden gemaakt om zowel het bewegingsonderwijs als binnensportverenigingen
te blijven faciliteren. De huidige sociaal maatschappelijke activiteiten in het gebouw
moeten elders onder worden gebracht. Voor enkele activiteiten zal dit weinig problemen
geven. Dit ligt anders voor voorzieningen als Bibliotheek (incl. speel-o-theek en HKMB)
en de jongerensoos. Voor deze voorzieningen zal andere huisvesting gevonden moeten
worden die ook een passende inrichting moet krijgen. Kosten hiervoor zijn in de
berekening overigens niet meegenomen omdat hiervoor geen schatting gemaakt kan
worden in dit stadium.
2.5 Renovatie van de huidige Wanmolen is te duur.
Uitgangspunt bij renovatie is dat het pand daarna weer 25 jaar meekan tegen maximaal
60% van de nieuwbouwkosten. Uitgaande van een kortere afschrijvingstermijn dan bij
nieuwbouw (40 jaar) is renovatie bij hogere kosten financieel onrendabel. Op basis van
de huidige functies en de daarbij horende kentallen voor nieuwbouw mag een
renovatievariant bij 60% van nieuwbouwkosten maximaal 5,1 miljoen euro kosten.
Verderop is te lezen dat dit een dure variant is ten opzichte van nieuwbouw. Nu is niet
gezegd dat voor renovatie dit bedrag ook daadwerkelijk nodig is maar de aanname dat
renovatie voordeliger is dan nieuwbouw is niet realistisch. Hierbij spelen een paar
belangrijke gegevens een rol:
 De huidige indeling, uitstraling en architectuur van de Wanmolen is niet meer
passend bij de functies en het gebruik. Renovatie zal dus een forse ingreep
betekenen in de plattegrond om het gebouw niet alleen bouwkundig maar ook
functioneel weer aan de eisen van deze tijd te laten voldoen;
 De huidige Wanmolen kent een grote overcapaciteit. Bij renovatie is deze
overcapaciteit niet weg te werken. Het is niet mogelijk een deel van het pand af te
stoten;
 Als gemeente hanteren wij het uitgangspunt dat wij niet investeren in commercieel
vastgoed. De bowlingbaan zal bij een renovatievariant als functie wellicht verdwijnen
maar de ruimte in m2 blijft in stand;
 Bij nieuwbouw houden wij rekening met onze duurzaamheidsambities en bouwen wij
volgens het principe van Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG). Deze ambitie is bij
renovatie alleen tegen hoge kosten te realiseren.
2.6 De wens van “CIC de zevensprong” voor een integraal kindcentrum bij nieuwbouw
van de Wanmolen kunnen wij nu (nog) niet honoreren.
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In de Community Interest Corporatie (CIC) Zetten hebben de onderwijs- en
kindvoorzieningen in Zetten elkaar gevonden in het belang van het behoud van een
breed aanbod aan (onderwijs)voorzieningen voor Zetten. Wij juichen deze samenwerking
toe en ondersteunen deze waar mogelijk en nodig. Nieuwbouw voor deze voorzieningen
op de locatie van de Wanmolen achten wij nu nog niet gewenst. Hiervoor hebben wij een
aantal argumenten:
 De huidige drie basisschoolgebouwen zijn nog niet afgeschreven. Samen
vertegenwoordigen zij per 1 januari 2018 nog een boekwaarde van €2.014.247,-.
Nieuwbouw voor leerlingen van deze scholen kost op basis van normbedragen
ongeveer 5,5 miljoen euro. Nu nieuwbouwen is daarmee (te) kostbaar;
 Concentratie van drie basisscholen voor in totaal ongeveer 450 leerlingen geeft een
grote druk op de beschikbare wegcapaciteit en zal zonder ingrijpende maatregelen
tot verkeersonveilige situatie en (parkeer)overlast leiden;
De huidige ervaring met bestaande Brede Scholen leert dat inhoudelijke samenwerking
op zorgtaken, op elkaar afgestemde pedagogiek en didactiek en het delen van ruimten
tussen scholen niet eenvoudig is. Een nieuw gebouw moet immers meer bieden dan een
optelsom van meerdere scholen. Deze inhoudelijke samenwerking om te komen tot een
doorlopende leerlijn van 2-18 jaar krijgt nu vorm.
De benodigde ruimte voor een gezamenlijk schoolgebouw is ongeveer 3000m2. Een
omvangrijk gebouw waarbij nog ruimte voor buitenruimte en parkeerplaatsen moet
worden opgeteld. In scenario Wanmolen light bedraagt het totale aantal m2 Bruto
Vloeroppervlak 2100 m2. Het perceel is ongeveer 9200 m2 groot. Wij plaatsen een
nieuwe Wanmolen zodanig op het perceel dat een nadere toekomstige invulling van dit
terrein met een school of een uitgebreid medisch centrum mogelijk blijft. In de Wanmolen
light variant is al rekening gehouden met ruimte voor een huisartsenpraktijk. Daarnaast is
een toekomstig Integraal Kindcentrum op een van de huidige locaties van de
basisscholen wellicht ook mogelijk.
6. Kanttekeningen en risico’s
Bij een uitwerking van een scenario brengen wij uitvoeringsrisico’s in beeld.
7. Financiën
In onderstaande tabel zijn de investeringskosten per scenario geraamd. Hoewel het
exacte bedragen zijn is dit een raming van de scenario’s op basis van kengetallen en
ervaringscijfers. Hoe deze raming is opgebouwd is te lezen in de bijlage (corsa nr.
18uit01323). De scenario’s zijn op deze wijze wel onderling vergelijkbaar. Wanneer wij
een nadere uitwerking maken van een scenario kan ook een nauwkeuriger raming
gemaakt worden. Wij verwerken de financiële consequenties in de Kadernota 2019-2023.
Renovatie

Plus

Light

Weg

(60%
nieuwbouw)

€285.500

Grondkosten
Totaal (incl. BTW)

€ 5.826.103

€ 6.248.162

€ 5.203.376

€ 5.349.312

Kapitaallasten/jaar

€ 316.217

€ 248.903

€ 207.283

€ 213.096

De investering betekent niet een toename van dezelfde omvang van kapitaalslasten.
Huidige kapitaalslasten (ongeveer €89.000) vallen vrij en worden vervangen door
nieuwe.
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In de Voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties is € 945.779,opgenomen voor groot onderhoud aan De Wanmolen. Deze middelen zetten wij in om de
investeringskosten zo laag mogelijk te houden.
Per 1 januari 2018 is de resterende boekwaarde van De Wanmolen € 798.074,-. De
boekwaarde zal bij sloop en nieuwbouw in een keer moeten worden afgeboekt. Dit
verwerken wij in ons voorstel in de Kadernota.
Met ons subsidiebureau gaan wij in gesprek om mogelijkheden voor subsidie te
onderzoeken. Extra investering voor duurzaamheid (BENG) brengen wij onder in het
revolverend duurzaamheidsfonds.
8. Vervolg
Planning
In uw motie vroeg u om een te nemen besluit voor 1 maart. Een gekozen scenario
werken wij uit naar een massastudie, een vollediger programma en (daarmee) een
nauwkeuriger raming. De looptijd van de nieuwe pachtovereenkomst voor de Wanmolen
is 2 jaar. Wij zullen deze tijd benutten om een ontwerp te maken, een projectplan op te
stellen en een eventuele planprocedure te doorlopen. Hierbij maken wij gebruik van
kennis en ervaring van huidige en toekomstige gebruikers
Communicatie
Met de huidige exploitanten van De Wanmolen hebben wij recent een nieuwe
(kortlopende) overeenkomst afgesloten. Wanneer u kiest voor sloop en nieuwbouw
betekent dit een einde aan de huidige samenwerking met DeWe b.v. Wij zullen hierover
met hen in gesprek gaan en bezien of en hoe wij hen kunnen ondersteunen.
De samenwerking met bewonerscomité Zicht op Zetten richten wij opnieuw in. ZoZ heeft
goede contacten in het dorp en een groot draagvlak. Via en met hen treden wij in contact
met huidige en toekomstige gebruikers om het ontwerp goed aan te laten sluiten bij eisen
en wensen van het dorp.
Evaluatie
Een evaluatie van dit besluit is niet nodig. Uiteraard informeren wij u over de voortgang
van het ontwerpproces. Meer uitgewerkte plannen leggen wij aan u voor evenals de
financiële implicaties van deze plannen.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

drs. C.W.W. van den Berg

drs. A.S.F. van Asseldonk

9. Relevante stukken
1. Bijlage 1: Overzicht scenario’s Wanmolen (corsa nr. 18uit01323)
2. Visie Zicht op Zetten (corsa nr. 18bes00045)
3. Motie Wanmolen Zetten (reg. nr. 17m0040; corsa nr. 18bes00053)
4. Raadsinformatiememo Wanmolen Zetten (corsa nr. 17inf00161)
5. Uitvoeringsadvies bij Voorzieningennota (corsa nr. 15int01441)
6. Concept raadsbesluit Wanmolen Zetten (corsa nr. 18rb000008)
Portefeuillehouder: W.H. Hol
Behandelend ambtenaar voor technische vragen: E.M. Stegenga, tel.: 14 0481, email:
info@overbetuwe.nl.
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