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In deze brief informeren wij u over ons voorstel om de besluitvorming over een aantal onderwerpen 

integraal aan te bieden, in tegenstelling tot wat u eerder op de Bestuurlijke planning heeft kunnen 

lezen. Het gaat om de volgende onderwerpen: Toekomstvisie bibliotheek, cultuurhuizen, verkoop van 

’t Web en toekomst De Snip en stand van zaken transitie gemeentelijk vastgoed.  

 

Waarom de keuze voor een integrale benadering? 

De bovengenoemde onderwerpen hebben veel raakvlakken met elkaar. Om een goede afweging te 

maken in het besluitvormingsproces willen wij u in de gelegenheid stellen dit in samenhang met elkaar 

te doen. Dat betekent dat we u de voorstellen over deze onderwerpen gelijktijdig aanbieden. Wij 

streven naar besluitvorming op 1 juni 2017. 

 

Concreet gaat het om de volgende beleidsontwikkelingen:  

1. Toekomstvisie bibliotheek Lansingerland: 

Deze visie heeft als uitgangspunt het behoud van een goede bibliotheekvoorziening, die toekomst-

gericht is en een cruciale rol speelt in het cultuurdomein. In de nota zal onder meer aandacht 

worden geschonken aan: relevante trends en ontwikkelingen, gemeentelijke kaders voor de 

toekomst van de bibliotheekfunctie en de keuze uit een aantal scenario’s. 
 

2. Een uitwerking van het begrip Cultuurhuis:  

In de Cultuurnota voor Lansingerland gaan we al in op de mogelijkheid voor een Cultuurhuis in 

Lansingerland. In deze uitwerking wordt het begrip cultuurhuis nader geduid en de mogelijkheden 

voor een cultuurhuis in elk van onze kernen aangegeven.  
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3. Stand van zaken over de Transitie van het gemeentelijk vastgoed: 

In 2014 heeft uw gemeenteraad het vastgoedbeleid vastgesteld. In de notitie Stand van zaken 

transitie gemeentelijk vastgoed gaan we in op de voortgang met betrekking tot de verkoop van 

strategisch en maatschappelijk vastgoed (waaronder ’t Web en De Snip). Deze notitie is beschikbaar 

en treft u al ter kennisname aan (T17.03694). 

 

4. Voorstel voor ’t Web in samenhang met toekomst van De Snip: 

In de toekomstvisie maatschappelijk vastgoed is over ‘t Web en De Snip opgenomen dat 

besluitvorming over de eventuele verkoop van de panden samenhangt met de uitkomst van de 

verkenning naar de mogelijkheid en haalbaarheid van het cultuurhuis en de Alliantie Behoud ’t Web. 
Wij streven ernaar hierover ook op 1 juni 2017 een voorstel aan de raad voor te leggen. Met een 

vertrek van de bibliotheek uit De Snip komt een groot deel van De Snip leeg te staan. Wij beraden 

ons momenteel over de toekomst van dit gebouw. Daarbij zal nadrukkelijk worden gezocht naar een 

functie die van toegevoegde waarde is voor het centrum van Bleiswijk. Uiteraard zullen wij in dit 

proces de belangen van de huidige gebruikers, waaronder de Oudheidkundige Vereniging en Museum 

Bleiswijk (OVMB) meenemen. 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met een vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Lansingerland 

 

  
 

 

  
drs. ing. Ad Eijkenaar  

Secretaris 

drs. Pieter van de Stadt 

Burgemeester 

 

 

 

 

  

Bijlage ter kennisname:  

 Notitie stand van zaken transitie gemeentelijk vastgoed (T17.03694) 
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1 Inleiding 

In 2014 heeft uw gemeenteraad het vastgoedbeleid vastgesteld. Belangrijke pijlers hierbij zijn het 

efficiënt inzetten van beschikbaar maatschappelijk vastgoed van zowel gemeente als van derden en waar 

mogelijk afstoten van gemeentelijk bezit. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de huidige positie van de 

maatschappelijke huurders.  

 

Omdat het sociaal-cultureel vastgoed de gemeente per jaar € 600.000,- euro kost1, is de verkoop van het 

gemeentelijk vastgoed onderdeel geweest van de bezuinigingsopgave van onze gemeente. Hierbij werd 

voorzien in de verkoop van een aantal panden, volgens de volgende tijdsplanning: 

 2016: Notaris Kruytstraat 

 2017: MFR Anthuriumsingel, Polderhuis 

 2018: Pecto’s 
 2019: ’t Schooltje, ’t Web, Cranenborg 

 

Een deel van de verwachte opbrengsten van deze verkopen is “hard” in de Kadernota 2015 opgenomen. 
Dit betrof de verkoop van Pecto’s, Notaris Kruytstraat, Polderhuis en MFR Anthuriumsingel. In de 
toekomstvisie is opgenomen dat de Leeuwerik en het Spectrum in gemeentelijke eigendom blijven en dat 

overdracht van het ‘t Web en de Snip onderzocht kan worden in het kader van de Alliantie  

‘Behoud ’t Web’.  
 

Naast het maatschappelijk vastgoed wordt in deze notitie ook de stand van zaken van de stand met 

betrekking tot de verkoop van het strategisch vastgoed van de gemeente beschreven. 

 
  

                                                   
1
 Bron: toekomstvisie sociaal cultureel vastgoed 2015 
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2 Maatschappelijk Vastgoed 

 

Notaris Kruytstraat 

In een eerdere stand van zaken notitie is gemeld dat een intentieovereenkomst is gesloten met 3B wonen 

en Kraakhelder voor de bouw van 18 sociale huurwoningen op de plek van de oude bibliotheek 

Bergschenhoek. De planontwikkeling hiervoor is in volle gang. De koopovereenkomst is door partijen 

getekend en er is een informatiebijeenkomst geweest. In de tussentijd wordt het pand tijdelijk verhuurd. 

Naar verwachting wordt in het 2e kwartaal 2017 een vergunning ingediend om het bestaande pand te 

mogen slopen alsmede de nieuwbouw te realiseren.  

 

MFR Anthuriumsingel 

Kinderdagverblijf “De Paddenstoel” wil een groter deel van het pand huren. Daarnaast wordt met de 
eigenaar van het kinderdagverblijf gesprekken gevoerd over overname van het pand. Deze gesprekken 

vergen veel tijd van partijen, maar verlopen constructief. Indien deze verkoop niet zou slagen zal het 

college een nieuwe strategie moeten bepalen. Het ligt dan voor de hand om te onderzoeken of het 

mogelijk is om het pand met behoud van huurrechten te verkopen aan een derde partij. 

 

Polderhuis 

Het Polderhuis kent twee delen: het woonhuis (nr. 5) en het maatschappelijk verhuurde deel (nr. 1-3). 

De inzet is om het Polderhuis te verkopen. In eerste instantie was het de bedoeling om het woonhuis en 

het maatschappelijk deel afzonderlijk te verkopen. De gesprekken met de huurders van het woonhuis 

hebben echter niet tot dat resultaat geleid. Daarom zal de inzet nu zijn om het Polderhuis als geheel te 

verkopen, waarbij het woonhuis in verhuurde staat wordt mee verkocht. Om dat te realiseren zal de huur 

van de huidige gebruikers van het maatschappelijk deel moeten worden opgezegd. Inmiddels vinden met 

alle gebruikers gesprekken plaats over verplaatsing vanuit het Polderhuis naar ’t Spectrum (zie verder 
onder ‘Spectrum’). Deze gesprekken verlopen positief.  
 

Komende periode zal de verkoop van het Polderhuis worden opgestart. De verkoop zal worden gedaan 

door middel van een uitvraag, waarop kan worden ingeschreven met een financiële bieding én het doel 

waarvoor de koper het object wil gaan gebruiken. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het toekomstig 

gebruik recht doet aan het monumentaal pand en de toegang tot Bergschenhoek. Dit wordt meegenomen 

bij de beoordeling. Daarnaast leent het pand zich niet voor functies, waarbij een te grote 

parkeerbehoefte bestaat, omdat de ruimte daarvoor beperkt is. Deze uitvraag moet in 2017 op de markt 

gezet worden. 

 

Spectrum 

Tijdens de Alliantiefabriek is door cultureel-maatschappelijke partners voorgesteld te onderzoeken of de 

realisering van een cultuurhuis - waarbij derden ook de exploitatie van de gemeente overnemen - 

mogelijk is. In dit onderzoek zijn de huidige gebruikers betrokken en de gebruikers van het Polderhuis, 

om zo de verkoop van het Polderhuis te kunnen realiseren waarbij de gemeente de huurders een goed 

alternatief aanbiedt. Dit onderzoek is afgerond en geconcludeerd is, dat er onvoldoende draagvlak 

bestaat voor de realisatie van een cultuurhuis waarbij ook de exploitatie wordt overgedragen aan 

derden. Wel is er draagvlak voor multifunctioneel gebruik en voor (intensivering van de) samenwerking in 

dit gebouw. Op dit moment vinden vervolggesprekken plaats met de gebruikers van ’t Spectrum en de 
huurders van Het Polderhuis. Hierbij wordt gesproken over het ruimtegebruik van alle partijen, mogelijk 

te delen ruimtes, het vormgeven van een eventuele samenwerking, passende huurtarieven, beheersvorm 

en het zo optimaal gebruik van het pand en de eventuele bouwkundige aanpassingen die hiervoor moeten 

plaatsvinden. Op het moment dat dit onderzoek is afgerond zal er een raadsvoorstel worden voorgelegd 

voor het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouwkundige aanpassingen en eventuele 

verhuiskosten. 
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Pecto’s 
Op dit moment vinden gesprekken plaats met de gebruiker over overname van het pand. Hiervoor is een 

taxatie uitgevoerd en de gebruiker onderzoekt de financiële mogelijkheden voor overname. Mochten 

deze mogelijkheden er niet zijn, dan wordt ingezet op verkoop van het pand aan derden waarbij mogelijk 

ingezet wordt op beëindiging van de huur door de gebruiker. 

 

’t Schooltje 

’t Schooltje is in 2016 op de markt gezet via een openbare inschrijving. Hierop zijn 21 inschrijvingen 
ontvangen. Keuze criterium voor deze uitvraag was het hoogste bod. Op basis daarvan is de keuze 

gemaakt. Inmiddels heeft overdracht plaatsgevonden. De nieuwe eigenaar heeft ’t Schooltje omgevormd 
tot woonhuis.  

 

’t Web en de Snip 

In de toekomstvisie maatschappelijk vastgoed is over ’t Web en de Snip opgenomen dat besluitvorming 
over de eventuele verkoop van de panden samen hangt met de uitkomst van de verkenning naar de 

mogelijkheden en haalbaarheid van het cultuurhuis en de Alliantie Behoud ’t Web en de wisselwerking 
tussen beide gebouwen. 

 

In onze eerdere brief over de stand van zaken is al aangegeven dat de gemeente in overleg was met 

Stichting Behoud ’t Web2 en de Bibliotheek over de inzet van dit pand als een bruisend cultureel centrum 

voor Bleiswijk: een plek waar bibliotheek, cultuur en horeca samenkomen en elkaar versterken. Deze 

gesprekken hebben er toe geleid dat er een principe overeenstemming is om het pand te verkopen aan 

de bibliotheek Oostland, om zo het bovenstaande doel te verwezenlijken. De raad zal gevraagd worden in 

te stemmen met de financiële consequenties hiervan. Wij zullen dit voorstel combineren met enkele 

noties over de visie op het bibliotheekwerk en cultuurhuizen in Lansingerland en de toekomst van de Snip 

in de Dorpsstraat van Bleiswijk. 

 

Cranenborgh 

In 2016 heeft de overdracht van dit pand plaatsgevonden aan de scouting Bleiswijk. Hierover is de 

gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd (U16.12589).  

 

De Smitshoek 

De gemeente is huurder van de multifunctionele ruimte van de Smitshoek. Deze ruimte werd door de 

gemeente verhuurd aan Stichting Welzijn Lansingerland, maar zij hebben per 1 juni 2017 de huur 

opgezegd. De gemeente heeft nog een huurovereenkomst met Woonzorg Nederland, de verhuurder van 

het pand, tot eind 2019. De gemeente heeft een ‘challenge’ uitgeschreven, om ervoor te zorgen dat het 
gebouw gebruikt blijft gedurende de resterende twee jaar en dat eventuele initiatieven - die leven in de 

maatschappij - mogelijk te maken. Uit deze challenge kwamen meerdere bruikbare initiatieven naar 

voren. Inmiddels vinden gesprekken plaats met twee mogelijke nieuwe gebruikers (een kinderdagverblijf 

en een maatschappelijke invulling) over de invulling en financiële voorwaarden. Ook Woonzorg Nederland 

is bij het proces betrokken, omdat het uitgangspunt is dat de invulling voor de langere termijn (na 2019) 

kan worden gerealiseerd.  

 

Sporthal Rijneveen 

In sporthal Rijneveen heeft de uitbater van de horeca de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en 

halverwege 2016 zijn werkzaamheden beëindigd. We hebben een challenge uitgezet, om te kijken of er 

initiatieven zijn die een doorstart van het sportcafé mogelijk maken, eventueel in combinatie met 

andere activiteiten. Op deze challenge zijn twee serieuze partijen naar voren gekomen. Met beide 

                                                   
2
 Tijdens de alliantiefabriek is een alliantie ontstaan van betrokken bewoners en gebruikers van ’t Web uit Bleiswijk, 

die ’t Web als gebouw in Bleiswijk wilde behouden. 
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partijen worden op dit moment gesprekken gevoerd over een mogelijke verdere uitwerking van hun plan. 

Op basis van deze gesprekken zal een uiteindelijke keuze worden gemaakt.  
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3 Overig Vastgoed 

 

Verhuur gemeentehuis 

De gemeente heeft een derde deel van het kantoorgebouw in de verhuur gezet. De gemeente heeft voor 

de begeleiding van deze verhuur twee makelaars ingeschakeld. De belangstelling vanuit de markt is 

minimaal.  

Tevens loopt de huurtermijn van een van de andere huurders dit jaar af en hebben zij aangegeven te 

vertrekken. De gemeente is op dit moment met een partij in gesprek over verhuur van dit deel van het 

gemeentehuis.  

In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met opbrengsten van verhuur van alle boven-

genoemde ruimten. Wij spannen ons uiteraard in om de ruimtes ook daadwerkelijk verhuurd te krijgen of 

te houden. Mocht dit ondanks deze inspanningen niet tot resultaat leiden, dan zullen ramingen worden 

bijgesteld bij de najaarsnota. 

 

Verkoop Gemeentehuis Bergschenhoek 

In 2016 heeft de levering plaatsgevonden. Inmiddels zijn de verbouwingswerkzaamheden begonnen. 

 

Laan van Koot 1-3 

Deze voormalige boerderij staat al geruime tijd te koop. Er is incidenteel belangstelling, maar dit heeft 

nog niet geleid tot een concrete bieding. Een beperkend element in het gebouw bestaat uit twee delen 

waarvan 1 deel een monument is, wat verhuurd wordt aan een derde. Het andere deel van het pand 

biedt mogelijkheden, maar kent ook beperkingen. Zo zal een potentiele koper veel verbouwingen moeten 

doen om het object in zijn geheel volledig te kunnen gebruiken. De verkoop wordt begeleid door een 

makelaar.  

 

Stationsweg 7 

Dit object is in 2016 verkocht en geleverd aan de voormalige huurders.  

 

Gemeentewerf Bleiswijk 

In een eerdere brief aan de gemeenteraad is al aangegeven dat de verkoop van dit pand weer opgestart 

zou worden. Hierbij zijn in eerste instantie verkennende gesprekken gevoerd met geïnteresseerden uit de 

omgeving. Deze verkennende gesprekken hebben geleid tot mondelinge overeenstemming over de 

aankoop van het pand door twee naastgelegen ondernemers, die hiermee hun bedrijf kunnen uitbreiden.  

De Pedaalridders hebben de gemeentewerf Bleiswijk tijdelijk in gebruik gekregen door middel van een 

anti-kraak overeenkomst. In 2014 is middels een bezoek van twee wethouders en schriftelijk aan-

gekondigd dat de gemeente het voornemen heeft het pand actief te verkopen. In december 2016 heeft 

de gemeente gesprekken gevoerd met de Pedaalridders omdat potentiele kopers voor het pand 

(voormalige gemeentewerf) zich gemeld hadden bij de gemeente. Nu de verkoop definitief wordt, 

hebben de Pedaalridders een andere (tijdelijke) huisvesting moeten zoeken. De gemeente heeft ook 

onderzocht of binnen haar eigendommen geschikte alternatieven zijn. Hieruit is gebleken dat de 

gemeente op dit moment geen passend vastgoed beschikbaar heeft voor De Pedaalridders. In dat kader 

heeft de gemeente De Pedaalridders in contact gebracht met partijen zoals Alvast, Huurflex en Camelot 

inzake mogelijkheden voor het anti-kraak gebruiken van een pand elders. De pedaalridders hebben 

aangegeven dat zij onderdak kunnen krijgen bij het Sport- en racketcentrum in Bleiswijk. Uiteraard 

blijven gemeente en Pedaalridders in gesprek over de voortgang. 

 

Rouwcentrum Bleiswijk 

In Bleiswijk exploiteert de gemeente een rouwcentrum. De exploitatie hiervan is niet kostendekkend.  

De gemeente heeft overeenstemming bereikt met een koper voor dit rouwcentrum. Deze partij gaat 

dezelfde functie in het pand uitvoeren, én de gemeentelijke functies voor de begraafplaats blijven 

behouden. Na besluitvorming door het college zal het pand worden overgedragen. 
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