
  

Van: Heleen van Ketwich Verschuur "< veensportnl> (geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 16:16 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: 2de huurder ‘Denksportcentrum” 

Ter info stuur ik jullie onderstaande mail nav het gesprek met Denksportcentrum, gemeente en AmstelveenSport 

afgelopen 21 maart. 

Goed weekend en tot 20 april. 

Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25 

088 -8585 100 

05 N (geanonimiseerd)

www.amstelveensport.nl 

Het was zeker een constructief gesprek. 

Geruststellend dat de gemeente garant staat voor de financiële back up en dus waarschijnlijk op zal treden als 

verhuurder. AnstelveenSport zal de gemeente uiteraard ondersteunen waar nodig. 

Wellicht is het wijs dat er in de plannen van de architect rekening wordt gehouden met een aparte opgang, wel zo 

verstandig als de tweede huurder waarschijnlijk een school is. 

Zal ik E informeren of wil jij dat doen? (geanonimiseerd)

Fijne middag, groet, 

Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25 

088 -8585 100 

o N (geanonimiseerd)

www.amstelveensport.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: p e (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 13:09 

Aan: ü 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: 3e versie, aanvullingen van mijn teamhoofd Ronald Berkvens 

Bijlagen: bijlage 1 denksportcentrum zwembad.docx; bijlage 1 denksportcentrum 

zwembad.docx 

Hoi Erik, 

Toch maar even nog met Ronald Berkvens mijn teamhoofd doorgesproken, Hij heeft 2 punten 

toegevoegd: 

Volgens Ronald moet het op de staf vastgoed worden besproken, liefst heeft hij een gezamenlijke staf 

met Herbert en Floor. 

En hij heeft het beslispunt iets anders geformuleerd (inhoud wijzigd niet). 

En ambtelijke capaciteitsargument is geschrapt. 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Jeugd en Samenleving, team Samenleving 

  

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 

M _06 

)amstelveen.nl 

(geanonimiseerd)

www.amstelveen.nl 

www.aalsmeer.nl 

Aanwezig ma, di do hele dag, woensdag- en vrijdagochtend 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Gemeente B3 Amstelveen 

  

uitbreiding zwembad De Meerkamp & kantoren Amstelveen-Sport 

VG-stuurgroep-BESPREKING 

Aanwezig: VG huisvesting/ beheer m 

L J VG projecten m 

L } VG projecten/ techniek 

L | VG projecten/ techniek ] 

m oLco u 

Afwezig: 

c.c. | VG teamleider m 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

De agenda en het beknopte verslag van de voorgaande overleg treft u hieronder: 

Verslag: 1 september 2022 

Agenda: 6 oktober 2022 08.30u - 09.30u. in Amstelveen of vis MS-Teams 

Met vriendelijke groet, 

AGENDA / VERSLAG: 

  

  

01. Opening & mededelingen 

1. Van de 1° stuurgroep-bespreking is geen verslag gemaakt, wel zijn er werkafspraken ge- 

maakt over de kerntaken die een ieder heeft. 

Mheemt ook deel aan de besprekingen gezien zijn project-inhoudelijke en algemene kennis 

met betrekking tot soortgelijke projecten. 

3. Mededelingen ? 

(geanonimiseerd)  

02. Opmerkingen vorige verslagen & ingekomen stukken: 

1. Ingekomen: 

a. Voorlopig ontwerp (meerdere documenten van architect, constructeur, installatie- 

adviseur en adviseur brand en bouwfysica) 

b. Interne notitie dd 22-06-2022 “prijsstijgingen” (vertrouwelijk) 

c. Berichtlijdd 26-08-2022: keuze filtertechniek 

d. Notitie J&S dd 25-08-2022: vervallen Denksportcentrum 

2. Benoemen relevante ingekomen stukken ? 

(geanonimiseerd)

  

03. Stand van zaken & planning: 

1. Fase voorlopig ontwerp is afgerond, beslis- en afwijkingsdocument worden komende weken 

voorbereidt evenals consequenties m.b.t. financiën en budget. 

2. Het casco voor het Denksportcentrum meegenomen in het VO; in het DO komt dit pro- 

gramma te vervallen; dit zal consequenties hebben voor de verschijningsvorm; architect is al 

ingelicht en komt met voorstellen; op basis hiervan binnenkort duidelijk maken wat de finan- 

ciële conseguenties zijn. 

3. n het VO is ook extra ruimte voorzien voor SwimmGym, AmstelveenSport en kleedkamers 

met voorzieningen voor de buitenbaden, incl. de technische ruimten; RK zal in een VO-notitie 

de afwijkingen verder toelichten en specificeren. 

Uitgangspunten start definitief ontwerp ? 

Planning ? 

Procedure bestemmingsplan ? 

Risico-notitie bouwrijp maken en bouwvoorbereidingen t/m heiwerk, EW 
“onr 

04. Duurzaamheid 

1. Niet besproken maar moet wel aandacht voor komen. 

2. Als nog duurzaamheidsmaatregelen in VO spiegelen aan PVE 

3. Afstemmen wanneer we collega's informeren over de beoogde duurzaamheidsmaatregelen. 

(geanonimiseerd)



  

Pagina 2 van2 

05. Bouwkundige zaken & ontwerp: 

1. In het VO is vastgesteld dat AS 100m2 extra krijgt tov van het PvE; vraag is hoe we dit 

nancieel afdekken binnen het project; kan dit verrekend worden binnen een kosten dekkende 

huur en voldoen we dan aan het uitgangspunt in het Raadbesluit dat AS garant staat voor 

75K extra huuropbrengst per jaar ? 

2. De kostenverdeling (kruisjeslijst) tussen huurder (AS) en verhuurder (VG) moet kritisch wor- 

den doorgenomen, wellicht dat daar nog budgetruimte is te vinden. 

3. Frictiekosten en terreinkosten benoemen 

  

06. Elektrotechnisch zaken: 

1. Toelichting Wover noodzakelijkheid vervangen bestaande trafo voor nieuwe a 1.000KvA; 

dit is het gevolg van de keuze "gas-loos”. Tracé hiervoor is globaal bepaald met adviseur 

maar nog niet goed verwerkt in VO-stukken, keuze is gemaakt op basis van fase II; aanvraag 

indienen bij Liander; 70K opnemen in stichtingskosten; N.B. = incl. grondwerk en overige 

disciplines ? 

2. Inbreng RW ? 

(geanonimiseerd)

  

  

07. Werktuigkundige & waterbehandelings-zaken: 

1. Motivatielijvoor keuze filtertechniek: 

a. Nog toevoegen aan verslag 

2. Vervangen buitenbad-installaties moet worden meegenomen in deze fase; oude installaties 

zijn einde levensduur; door vervangende installaties onder te brengen in de nieuwbouw kan 

buitenbad tijdens de bouw “open” blijven; daarbij geeft schaalvergroting van de scoop waar- 

schijnlijk een financieel voordee. B zoeken uit wat er in de MJOP beschikbaar is. 

3. Inbreng PT ? 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

08. Nutsbedrijven: 

1. Aanvraag 
  

nder en definitief tracé bepaald en afgestemd ? 

09. Financiën (budgetbewaking 

1. We moeten een serieus signaal gaan afgeven aan het bestuur dat het beschikbare budget on- 

toereikend is geworden als gevolg van alle maatschappelijke en bijbehorende extreme markt- 

omstandigheden; Bjgeeft een toelichting van de prijsstijgingen conform de BDB-index; tov 

prijspeil bij krediettoekenning (01-02-2021) tot 01-09-2022 bedraagt stijging ruim 13%. 

2. We zullen dit in Staf VG (en sport ? moeten inbrengen; volgens| zodat het meegenomen 

kan worden in 1° tijdvakrapportage van 2023. 

3. De gekozen aanbestedingsstrategie moeten we heroverwegen. 

4.  Het vastgestelde VO wordt begin september doorgerekend door betrokken adviseurs; Wjzal 

deze beoordelen en vertalen naar de stichtingskosten; bedoeling s dat we het VO ook nog 

extern laten doorrekenen, jzoekt geschikte en beschikbare partij hiervoor. 

5. Voorbereiden Staf opleggeri 

6. Voorbereiden inkoopstrategie; overleg I8A, B 

7. BTW-toets door financiën; = AS BTW- ? 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

10. Rondvraag & afsluiting 

1. Nu duidelijk is dat DSC niet doorgaat kan de communicatie over het project worden opge- 

pakt; bedoeling is dat we dit zo breed mogelijk doen zodat het ook bruikbaar is voor de parti 

cipatie met de directe omgeving in het kader van bestemmingsplanprocedure; Wzet dit uit. (geanonimiseerd)

  

    

Bijlagen: 

Amstelveen, 220928/ EW 
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1 Inleiding 

Voorliggend Programma van Eisen (PvE) formuleert de kaders voor de nieuwbouw van een extra zwembassin 
25x21x2,5, kantoren voor AmstelveenSport en een Denksportcentrum bij De Meerkamp in Amstelveen. Optioneel 
kan hier de nieuwbouw van een gezondheidscentrum aan worden toegevoegd. In dit PvE worden de eisen 
beschreven die behoren bij het gebouw. Het PvE is opgebouwd uit functionele, ruimtelijke en technische 
uitgangspunten. Deze zijn in hoofdlijn uitgewerkt. De meer gedetailleerde technische randvoorwaarden en 
voorzieningen worden later door het ontwerpteam in een technische omschrijving nader uitgewerkt voordat de 
uitvoerende partijen gecontracteerd worden. 

1.1 Aanleiding 
Het complex ‘Zwembad De Meerkamp’ en ‘Sporthal De Meerkamp’ dateert uit 1994 en bestaat uit de volgende 
hoofdfuncties: 
• Binnenzwembad met wedstrijdbad 25x15, doelgroepenbad 15x10, instructiebad 165 m2, recreatiebad 470 m2; 
• Buitenbad met wedstrijdbad 25x15, recreatiebad 375 m2 en ligweide; 
• Sporthal 44x24x7 met beperkte tribunefaciliteit; 
• Centrale horeca, personeelsruimten en verenigingsruimte. 
Het gebruik is intensief en vol bezet. Het zwembad kent een tekort aan badwater, met bij het instructiezwemmen. 
 
De gemeenteraad van Amstelveen heeft op 7 juli 2021 op basis van het door OLCO opgestelde rapport 
Vervolgonderzoek haalbaarheid extra zwemwater d.d. 21 mei 2021 besloten tot: 
• Nieuwbouw extra 25x21 meter bassin met tribunefaciliteit, 27 graden Celsius 
• Nieuwbouw circa 850 m2 AmstelveenSport, bestaande uit 650 m2 bvo kantoren en 200 m2 bvo magazijn 
• Nieuwbouw circa 800 m2 bvo denksportcentrum 
 
Optioneel en onder voorwaarden heeft de gemeenteraad tevens besloten tot: 
• Nieuwbouw circa 600 m2 bvo gezondheidscentrum. 
Definitieve besluitvorming omtrent deze functie dient nog plaats te vinden en is afhankelijk van de financiële 
haalbaarheid hiervan. Verwacht wordt dat dit besluit wordt genomen gedurende de planuitwerkingen. In de 
uitwerkingen dient te worden ingespeeld dan latere toevoeging van deze functie na besluitvorming mogelijk is. 
 
De beoogde locatie voor de nieuwbouw is direct gelegen naast de bestaande ‘Sporthal De Meerkamp’.  
Het nieuwe bassin is een maatschappelijke voorziening en faciliteert het instructiezwemmen en de sportieve 
zwemactiviteiten van verenigingen en overige zwemmers. Doordat het huidige ‘Zwembad De Meerkamp’ 
behouden blijft, zullen de overige zwemfuncties (denk aan recreatie, doelgroepen, warmwater zwemmen, etc) 
voornamelijk in deze bassins worden ondergebracht.  
 
De nieuwbouw dient optimaal te anticiperen op een nog te nemen besluit omtrent renovatie dan wel vervangende 
nieuwbouw van het bestaande ‘Zwembad De Meerkamp’ en ‘Sporthal De Meerkamp’. Dit nadere besluit staat in 
gepland in 2025. De nieuwbouw dient optimaal te anticiperen op zowel renovatie als ook vervangende 
nieuwbouw van het huidige complex. 

1.2 Doelstelling 
Dit PvE is tot stand gekomen in samenspraak met de gemeente Amstelveen, de exploitant AmstelveenSport, 
vertegenwoordigers van het Denksportcentrum, gebruikers en overige stakeholders. Het PvE behandelt alle 
uitgangspunten, wensen en eisen, waaraan het (ruimtelijk en functioneel) ontwerp minimaal moet voldoen alsmede 
de gebruiksaspecten die voor de realisatie en exploitatie van belang zijn. Tevens zijn de prestatie eisen op 
technisch en bouwfysisch vlak in het technisch deel van het PvE uitgewerkt. Het PvE vormt het vertrekpunt voor de 
uitwerking van een integraal ontwerp door het ontwerpteam. 
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1.3 Leeswijzer 
Het Programma van Eisen is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Onderstaand het overzicht met de thema’s die 
worden beschreven per hoofdstuk: 
1. Inleiding. De aanleiding en doelstelling worden in dit hoofdstuk beschreven. 
2. Projectinformatie. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de ontwerpopgave en de partijen die 

betrokken zijn in het project. 
3. Uitgangspunten. In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten met betrekking normeringen en wet- 

en regelgeving beschreven. Daarnaast worden de duurzaamheidsambitie en de stedenbouwkundige en 
architectonische randvoorwaarden in dit hoofdstuk beschreven. 

4. Ruimtelijk en functioneel programma. In dit hoofdstuk wordt per ruimte aangegeven wat de functionele 
wensen en relaties zijn.  

5. Technische prestatie eisen. In dit hoofdstuk worden de wensen beschreven van de bouwfysische 
onderdelen. Daarnaast worden de wensen met betrekking tot de technische installaties beschreven. Er wordt 
ingegaan op de onderdelen: bouwkundig (materialisatie) en installaties (werktuigbouwkundig en 
elektrotechnisch). 

6. Functionele en vaste inrichting. In dit hoofdstuk worden de vaste en losse inrichtingen beschreven. 
Daarnaast wordt een demarcatie gegeven tussen gemeente, AmstelveenSport, Denksport en voor de 
optionele functie Gezondheidscentrum. 

7. Eisen aan terreininrichting. In dit hoofdstuk worden uitgangspunten, ambities en functionele en technische 
eisen aan de terreininrichting beschreven.  
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2 Projectinformatie 

2.1 Locatie De Meerkamp 
Uitgangspunt is dat de nieuwbouw plaatsvindt op grondgebied van de gemeente, naast ‘Sporthal De Meerkamp’.  
 

 
Figuur 1: Luchtfoto overall complex 

 
Figuur 2: Luchtfoto beoogde nieuwbouwlocatie voor uitbreiding met 25x21 bad + kantoren AmstelveenSport + 
Denksport en optioneel Gezondheidscentrum 
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2.2 Informatie 
De informatie behorende bij het uitwerken van het ontwerp die geldt als kader is onderstaand benoemd: 
1. Ruimteprogramma nieuwbouw (in 2025); 
2. Ruimteprogramma vervangende nieuwbouw De Meerkamp (in 2030); 
3. Rumterelatieschema nieuwbouw (in 2025); 
4. Tekening perceel (pdf en dwg); 

2.3 Samenhang bestaande situatie 
De nieuwbouw ter uitbreiding van De Meerkamp dient in samenhang te worden gezien met het doorgaande 
gebruik tijdens de werkzaamheden, het besluit van de gemeenteraad om de keuze voor renovatie of nieuwbouw 
van het bestaande complex nog met enkele jaren uit te stellen en het terreinontwerp (met name autoparkeren en 
fietsenstalling). Hieronder volgt per onderdeel een korte toelichting. 

2.3.1 Huidige accommodatie De Meerkamp blijft open tijdens bouwwerkzaamheden 
Gedurende de nieuwbouw dient het gebruik van het huidige Zwembad De Meerkamp en Sporthal De Meerkamp 
geheel door te kunnen gaan. Slechts in een uitzonderingssituatie en tijdelijk kan het gebruik van het bestaande 
sportcomplex onderbroken worden. 

2.3.2 Besluit gemeenteraad voor uitbreiding en uitstel keuze renovatie / nieuwbouw bestaande gebouw 
Eind 2019 heeft OLCO in opdracht van de gemeente Amstelveen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar 
renovatie dan wel nieuwbouw van een zwemvoorziening in Amstelveen. De onderzoeksresultaten geven inzicht in de 
behoefte naar zwemwater en de uitwerking hiervan in verschillende varianten voor renovatie en vervangende 
nieuwbouw van De Meerkamp. De resultaten hiervan zijn begin 2020 naar de gemeenteraad verzonden en 29 juni 
2020 aan een afvaardiging van de gemeenteraad gepresenteerd. De gemeenteraad heeft hierbij verzocht aanvullend 
onderzoek te verrichten naar de realisatie van extra zwemwater en aanvullende functies. De resultaten hiervan zijn 
weergegeven in de rapportage van OLCO getiteld ‘Zwembad Amstelveen, vervolgonderzoek haalbaarheid extra 
zwemwater, d.d. 21 mei 2021, versie 2.4’.  
 
Op basis van genoemd rapport heeft de gemeenteraad op 7 juli 2021 de volgende besluiten genomen: 
1. Kennis te nemen van het rapport Vervolgonderzoek haalbaarheid extra zwemwater en de daarin opgenomen 

conclusies over te nemen. 
2. Akkoord te gaan met de realisatie van een extra zwembad bij De Meerkamp en de keuze voor renovatie of 

nieuwbouw van Zwembad De Meerkamp voorlopig uit te stellen naar 2025/2026. 
3. Akkoord te gaan met locatie D (voormalig kinderopvang Boon) in het rapport. 
4. Akkoord te gaan om bij de realisatie van een extra zwembad eveneens een denksportcentrum te realiseren onder 

voorwaarde dat de denksportverenigingen zich vooraf committeren aan het huren van de beoogde ruimte en de 
daarbij behorende kostendekkende huursom. 

5. Akkoord te gaan om bij de realisatie van een extra zwembad eveneens een gezondheidscentrum te realiseren 
onder voorwaarde dat dit een positieve business case gaat opleveren. 

6. Akkoord te gaan met nieuwe kantoren voor AmstelveenSport onder voorwaarde dat AmstelveenSport taakstellend 
de hogere huurlasten opbrengen. 

7. Akkoord te gaan met de realisatie van het beoogde complex mits het leegstandsrisico wordt gedragen door 
AmstelveenSport. 

In een separate brief heeft de directie van AmstelveenSport verklaart de hogere huurlasten en het leegstandrisico 
te dragen (punt 7). 
 
Beslispunt 2 betekent dat onderhavige uitbreiding zodanig op het terrein moet worden gesitueerd, dat de 
mogelijkheid voor renovatie dan wel vervangende nieuwbouw van de bestaande bebouwing open blijft.  
Dit dient aangetoond te worden met een getekende toekomstvisie van de totale accommodatie in geval van 
renovatie én in geval van vervangende nieuwbouw van de huidige accommodatie. Voor de situatie van 
vervangende nieuwbouw dient het programma van de huidige accommodatie (zie paragraaf 1.1) als uitgangspunt. 
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2.3.3 Terreinontwerp 
Het ontwerp van de nieuwbouw dient gebaseerd te zijn op dit Programma van Eisen. Naast het anticiperen op de 
toekomstige keuze renovatie / nieuwbouw van de bestaande bebouwing, wordt tevens gevraagd in samenhang 
met het gebouw een terreinontwerp uit te werken. In die samenhang tussen de beide ontwerptrajecten dient het 
ontwerp van het gebouw en het ontwerp van het terrein perfect op elkaar te passen. Daarbij is de samenhang op 
vele onderdelen te waarborgen, te denken valt aan: verlichting, logistiek, veiligheid, beeldkwaliteit en 
materiaaltoepassing. De beide ontwerpen worden ontwikkeld waarbij de expertise van architect en de ontwerper 
van het terrein in samenwerking tot een samenhangend plan moeten komen. 

2.4 Opgave 
De voorliggende opgave zal ontwikkeld worden op het terrein ten zuiden van de bestaande accommodatie, 
grenzend aan de ligweide. Tot 1 januari 2021 was hier kinderopgvang organisatie Boon gevestigd. De uitbreiding 
bestaat uit een basisprogramma en een optioneel programma. Hieronder volgt hierop een korte toelichting. 

2.4.1 Basis: nieuwbouw 25x21x2,5 bassin + kantoren AmstelveenSport + Denksportcentrum 
Het basisprogramma bestaat uit een 25x21x2,5 wedstrijdbad, kantoren voor Amstelveen Sport en een 
Denksportcentrum. Aanvullend hierop dienen de huidige kleedruimten, sanitaire ruimten en kluisjes van het 
buitenbad in de nieuwbouw te worden geintegreerd. 
 
25 x 21 x 2,5 meter wedstrijdbassin  
Het nieuwe zwembad wordt een maatschappelijke voorziening en zal moeten voorzien in de toenemende vraag 
naar zwemwater in Amstelveen. De huidige gebruikers moeten worden bediend maar ook nieuw aan te trekken 
gebruikers. De volgende activiteiten zullen minimaal in het nieuwe bassin moeten plaatsvinden: 
• Les- en instructiezwemmen; 
• Sportieve (verenigings)activiteiten, B-accommodatie conform KNZB Handboek Zwembaden:  

• Wedstrijdzwemmen korte baan 
• Waterpolo (ambitie hoogste niveau) 
• Duikvereniging 
• Brandweer 
• Reddingszwemmen; 
• Aangepast sporten; 
• Etc. 

• Swimgym; 
• Sportieve doelgroep activiteiten:  

• Aquasport,  
• Aquarobics; 
• Aquagym; 
• Etc;  

• Vrij zwemmen / banen zwemmen 
 
Het nieuwe bassin sluit hiermee naadloos aan op het bestaande aanbod van De Meerkamp en vult het tekort aan 
instructie- en functioneel zwemwater in. Kernmerken: 
• afmetingen van bassin zijn 25 x 21 x 2,5 meter; 
• beweegbare DUO-bodem 25 x 5 meter; 
• neerlaatbare wand 25,0 x 1,0 meter; 
• twee temperaturen systeem boven beweegbare bodem met neerlaatbare wand; 
• beweegbare bodem 25 x 5 met flap. 
 
De volgende faciliteiten maken het basisprogramma voor uitbreiding van het zwembad compleet: 
• Entree en toegang; 
• Kleed- en toiletvoorzieningen; 
• Bergingen voor AmstelveenSport en verenigingen; 
• Technische ruimten (inpandig). 
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Geen aanvullende horecafaciliteiten dan wel verenigingsruimten. Hiervoor is voldoende beschikbaar in de 
bestaande accommodatie van De Meerkamp. 
 
Integratie bouwkundige ruimten buitenbad 
De huidige kleedruimten, sanitaire ruimten en kluisjes van het buitenbad zijn toe aan een onderhoudsbeurt. 
Met het oog op de nieuwbouw van het 25 x21 x 2,5 meter bassin én de mogelijkheid dat in 2025 het besluit 
genomen wordt voor vervangende nieuwbouw van de gehele accommodatie, is het de bedoeling dat deze huidige 
ruimten van het buitenbad worden geïntegreerd in de nieuwbouw. Uiteraard met het oog op een goed 
functionerende routing naar en gebruik van het buitenbad, op de korte en lange termijn.  
 
De techniekruimte van het buitenbad is tevens in dit gedeelte gesitueerd. Het is wenselijk dat de 
verwarmingstechniek van het binnenbad gekoppeld blijft aan de verwarmingstechniek van het buitenbad. In 
vervolg hierop is het wenselijk dat de techniekruimte van het nieuwe 25x2122,5 bassin gekoppeld wordt aan de 
huidige  techniekruimte van het buitenbad. In het gunstigste geval blijft hiervoor de huidige techniekruimte van het 
buitenbad gehandhaafd en wordt deze uitgebreid. In het ongunstigste geval dient deze geheel vervangen en 
vergroot te worden. 
 
Kantoren en magazijn AmstelveenSport 
De nieuwbouw voor AmstelveenSport omvat kantoren en magazijn. Dit dient ter vervanging van de huisvesting op 
Sportlaan 25 en de interne ruimten in De Meerkamp. AmstelveenSport heeft circa 85 medewerkers in dienst. 
Gelijk met de groei van de gemeente naar 110.000 inwoners wordt verwacht dat de organisatie van 
AmstelveenSport doorgroeit naar 95 tot 100 medewerkers. Hiervoor is uitbreiding van m2 kantoorruimte nodig. 
 
De beoogde functies voor de nieuwbouw zijn: 
• Entree kantoren, centrale hal en ontvangstbalie; 
• Kantoren voor afdelingen Directie, Sportservice, Sportfaciliteiten/ManagementAssistenten/Commercieel, HR, 

Finance en Zwembad; 
• Magazijn, met laad/los ruimte en parkeerruimte voor servicebussen (afsluitbaar gedeelte); 
• Afsluitbaar fietsenstalling voor personeel. 
 
Het gebruik van de ruimten is overdag op werkdagen. Het personeel parkeert in de huidige situatie aan Sportlaan 
25 (achterzijde van Zwembad De Meerkamp). In de nieuwe situatie zullen parkeerplaatsen nabij de nieuwe 
kantoren van AmstelveenSport moeten worden voorzien. 
 
De huidige accommodatie aan Sportlaan 25 van AmstelveenSport komt na de nieuwbouw leeg te staan. 
 
Denksportcentrum 
Dit nieuwe centrum gaat de thuisbasis vormen van circa acht bij de Nederlandse Bridge Bond aangesloten 
bridgeclubs. Totaal bijna 1.000 leden. Tot november 2019 hadden de clubs in het Go-centrum een 
denksportcentrum met 7 bridgeclubs, een schaakvereniging en een go-vereniging. Omdat de eigenaar van het Go-
centrum andere plannen met het gebouw had, zijn de verenigingen verplaatst naar locaties elders in Amstelveen. 
Dit is geen onverdeeld succes. Daarnaast bestaan diverse dam-, schaak- en go-verenigingen in Amstelveen, totaal 
circa 350 leden, die eveneens verspreid over Amstelveen in verschillende accommodaties onderdak hebben. 
 
Het nieuwe Denksportcentrum moet onderdak bieden aan circa 1.300 tot 1.400 denksporters, verdeeld over bridge, 
dammen, schaken en go-sport. Denksporten vragen om rust en stilte en de aanwezigheid van een barfaciliteit 
zonder rumoer. Gebruik is ’s avonds op werkdagen en ook meerdere middagen per week. Het gebruik gaat 12 
maanden per jaar door, zonder zomer- of winterstop. Goede bereikbaarheid per fiets en auto, alsmede interne 
bereikbaarheid is van belang. Situering op een verdieping is geen probleem, zolang er een lift aanwezig is.  
 
De functies bestaan uit: 
• Entree, centrale hal, garderobe, trap en lift; 
• Centrale toiletvoorziening; 
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• Horecavoorziening met zitgelegenheid, bar, keuken en berging; 
• Grote zaal die met flexibele wand is onder te verdelen in twee middelgrote ruimten; 
• Grote zaal die met flexibele wanden is onder te verdelen in drie kleinere ruimten; 
• Bergingen. 
 
De verenigingen geven aan dat het Denksportcentrum beheerd kan worden door de verenigingen, ondersteund 
door een parttime professional. Bezetting van de horeca bij voorkeur door vrijwilligers. 

2.4.2 Optioneel: Gezondheidscentrum  
Optioneel dienen een Gezondheidscentrum aan het gebouw als module toegevoegd te kunnen worden.  
 
Gezondheidscentrum 
Locatie De Meerkamp is een aantrekkelijke locatie voor realisatie van een Gezondheidscentrum. De wijk waarin 
De Meerkamp ligt heeft nu en in de toekomstige behoefte aan extra huisartsenpraktijken. Het gebruik van dit 
centrum is voornamelijk overdag op werkdagen. De functies die hier onder meer een plek in krijgen: 
• Entree, centrale hal, trap, lift en toiletvoorziening; 
• Balie en wachtruimte; 
• Huisartsen; 
• Apotheek; 
• Fysiotherapie; 
• Overige medische beroepen (tandarts, mondhygiënist, logopedist, psycholoog, etc). 
Het geraamde oppervlak is circa 1.200 m2 bvo. 

2.5 Betrokken gebruikers 
Het programma voor de uitbreiding van het zwembad en de nieuwbouw kantoren van AmstelveenSport is in 
samenspraak met de gebruikers tot stand gekomen. Hierdoor geeft het invulling aan het huidig tekort aan 
badwater waardoor een goede en duurzame exploitatie zo optimaal mogelijk kan worden gewaarborgd.  
De betrokkenheid van alle belanghebbenden is door middel van participatie opgenomen in genoemde 
vooronderzoeken en in vervolg hierop verwerkt in dit Programma van Eisen.  
 
Voor het zwembad zijn onder andere te noemen: 
• OZ&PC De Snippen (Waterpolo en instructiezwemmen, 200 leden); 
• Zwemvereniging Amstelland (instructiezwemmen, 300 leden); 
• De Futen (waterpolo, wedstrijdzwemmen en instructiezwemmen, 335 leden). 
 
Voor de kantoren heeft vanzelfsprekend nauwe afstemming plaatsgevonden met AmstelveenSport. 
Voor het Denksportcentrum heeft afstemming plaatsgevonden met een afgevaardigde van de circa 8 
bridgeverenigingen en diverse dam-, schaak- en Go-verenigingen in Amstelveen. In totaal gaat het om circa 
1.000 bridgers en ca 350 overige denksporters. Het is nog niet duidelijk in hoeverre deze verenigingen zich gaan 
organiseren in een entiteit (stichting) of dat elke vereniging individueel gaat huren in het nieuwe 
denksportcentrum. Dit zal in de loop van de ontwerpuitwerkingen duidelijk worden. 
 
De betrokkenheid vanuit deze gebruikers in het verdere ontwerp- en realisatieproces wordt gewaarborgd door twee 
afgevaardigden vanuit bovengenoemde functies (zwembad, kantoren, denksport). Deze twee personen zijn vanuit 
hun achterban gemandateerd om kleine ontwerpbeslissingen te nemen. Bij grote ontwerpbeslissingen zijn zij 
gerechtigd te klankborden met hun achterban, alvorens zij tot een besluit komen. Terugkoppeling van tussentijdse 
resultaten valt onder hun verantwoordelijkheid, dit is geen verantwoordelijkheid van de projectorganisatie. Hiermee 
is de betrokkenheid vanuit de gebruikers in de verdere uitwerkingen gewaarborgd en vastgelegd. 

2.6 Normen, richtlijnen en beleidskaders 
Uitgangspunt is dat het gebouw inclusief installaties en gebruikersvoorzieningen dient te voldoen aan de 
wettelijke voorschriften en richtlijnen op het moment van aanvraag omgevingsvergunning. Voor zover de Wet 
geen dwingende bepalingen voorschrijft, zijn de gebruikelijke normen van toepassing of zijn daarvoor 



 

 

  
RK-21/2482/rk 7 februari 2022   Versie 0.5 Pagina     11 van 52 

  

specificaties geformuleerd door de opdrachtgever. Speciale aandacht wordt hierbij gevraagd voor wet- en 
regelgeving waarvan reeds bekend is dat deze gaat wijzigen, zoals de Waterwet. Er gelden zowel voor het 
zwembad als de kantoren specifieke voorwaarden ten gevolge van de functie en het beoogd gebruik. Daarnaast 
zijn meer algemene voorwaarden van toepassing. 

2.6.1 Specifieke voorwaarden zwembassin 
1. Handboek KNZB, april 2018. Accommodatietype B voor waterpolo en wedstrijdzwemmen; 
2. Handboek Sportaccommodatie NOC*NSF, met betrekking tot de gelijkmatigheid van de verlichting, de 

ventilatiehoeveelheden en de maximale luchtsnelheden zal moeten worden voldaan aan de eisen van NOC*NSF 
3. FINA richtlijnen; 
4. Keurmerk Veilig en Schoon.  
5. Op het gebouw en terrein is ITS totaal 2018 van toepassing, d.w.z. de Integrale Toegankelijkheid standaard 

(ITstandaard). In deze standaard zijn de algemene toegankelijkheidsrichtlijnen en -normen omgewerkt naar 
bouwtechnische eisen, die worden toegepast bij het ontwerpen en realiseren van integraal toegankelijke 
projecten; 

6. De Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ), en de Algemene Maatregel 
van Bestuur op deze wet (BHVBZ) en/of de nieuwe omgevingswet.  

7. Nieuwe Waterwet, consultatie versie 20140903; 
8. Voorschriften in het kader van legionellabeheersing. 
9. NRP 9200, Nederlandse Praktijk Richtlijn voor het gebruik van rvs in zwembaden; 
10. DIN 51130 – Slipweerstand in arbeidsruimten en ruimten met hoog slipgevaar; 
11. DIN 51097 – Slipweerstand natte ruimten; 
12. HACCP voor alle ruimte waar voedingsmiddelen worden bereid, getransporteerd en/of geconsumeerd; 
13. Drank- en horecawet; 
14. Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. 

2.6.2 Specifieke voorwaarden kantoren 
1. • Arbo Informatieblad nummer 7, ofwel AI-7 kantoren.  
2. • NEN-EN-ISO 7730:2005 Klimaatomstandigheden.  
3. • NEN-EN 12464 Werkplekverlichting.  
4. • NPR 3438 Geluidshinder op de arbeidsplaats.  
5. • NEN 3569 Veiligheidsbeglazing in gebouwen.  

2.6.3 Algemene voorwaarden 
1. Vigerend Bouwbesluit en Ministeriele Regelingen, met de aanvullende technische voorschriften, inclusief de 

hierin genoemde Nen-normen en de wettelijke eisen BENG; 
2. Eisen en voorschriften van de nutsbedrijven; 
3. Plaatselijke verordeningen van gemeente, politie en brandweer; 
4. Voorschriften van rijksdiensten, provinciale diensten, gemeentelijke diensten, waterschappen; 
5. Besluit brandveilig gebruik gebouwen (Gebruiksbesluit); 
6. Arbowet met het ARBO-besluit; 
7. Geluidhinder- en veiligheidswet; 
8. Wet activiteitenbesluit milieubeheer; 
9. Besluit bodemkwaliteit; 
10. KIWA, KOMO en KEMA, VISA, VEWIN-keurmerken en attesten, voor zover van toepassing; 
11. NPR-richtlijnen, voor zover van toepassing; 
12. NEN, ISSO publicaties; 
13. KIWA-richtlijnen voor de aanleg van drinkwaterinstallaties; 
14. Voorschriften in het kader van legionellabeheersing. 
15. De richtlijnen van het Nederlands Liftinstituut; 
16. Verwerkingsvoorschriften van fabrikanten en leveranciers. 
17. Stabu Standaardbepalingen; 
18. BDA-richtlijnen, voor zover van toepassing; 
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19. Gecertificeerde installaties. 
 
Deze lijsten zijn niet gelimiteerd, de Nederlandse wetgeving en de daarbij behorende normen en eisen blijven 
onverminderd van kracht 
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3 Projectambities 

Het PvE omschrijft de criteria op basis van het ruimteprogramma voor de basisfuncties en optionele functies.  
Met het faciliteren van alle beoogde gebruikers wordt voorzien in deze functies. Het project zal daarnaast moeten 
worden ingepast en aansluiten op de bestaande situatie. Daarnaast dient het gebouwconcept invulling te geven 
aan het stimuleren van de stedenbouwkundige/architectonische kwaliteit van de locatie en de duurzame ambitie 
van de gemeente Amstelveen. 

3.1 Stedenbouw en architectuur 
Voor het stedenbouwkundig en architectonisch kader is een separate notitie opgesteld, zie bijlage. 
 

3.2 Duurzaamheid 
Een succesvol en sociaal duurzaam gebouw is een gebouw waar mensen graag komen. Een succesvol gebouw 
zal daarmee een langere levensduur tot gevolg hebben, wat eveneens effect heeft op de milieukundige aspecten 
van duurzaamheid. Uitgangspunt voor de uitwerkingen op het gebied van duurzaamheid zijn de Leidraad 
Duurzaam Bouwen en gebiedsontwikkeling en PLECK 3.0 van de gemeente Amstelveen.  
 
BENG 
Met ingang van 1 januari 2019 (voor overheidsgebouwen) respectievelijk 1 januari 2020 (voor overige gebouwen) 
moeten nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) zijn. Het gebouw dient 
te passen binnen de in 2019 vastgestelde duurzaamheidsprogramma, met aandacht voor de vijf hoofdthema’s: 

a. Circulaire economie 
b. Klimaatadaptatie 
c. Biodiversiteit 
d. Duurzame ontwikkeling van de eigen organisatie en gebouwen 
e. Energietransitie 

 
Een energiezuinige accommodatie is vereist, zowel uit overwegingen van duurzaamheid als exploitatie, waarbij het 
streven is naar een energieneutrale (op jaarbasis een neutraal energieverbruik) accommodatie. Op basis van de 
actuele ontwikkelingen en het programma voor de nieuwbouw zijn uitgangspunten voor 
duurzaamheidsmaatregelen uitgewerkt. Deze staan hieronder benoemd. De effecten zijn als totaalpakket 
meegenomen in de investering-, energie- en onderhoudskosten. 
 
Uitgangspunt: All-electric 
Uitgangspunt voor de nieuwbouw is ‘van het gas af’ / all-electric. Ervaringen met vergelijkbare accommodaties 
wijzen uit dat dit als stand alone functie te realiseren is, binnen de financiële kaders en technische mogelijkheden.  
 
Mogelijkheid aansluiting WRK-leiding en back-up warmte-opwekking 
De installatie voor warmte-opwekking dient voorbereid te zijn op aansluiting op een externe warmtebron. Dit kan 
een warmtenet zijn maar ook bijvoorbeeld de WRK-leiding. Of en zo ja op welk moment deze aansluiting wordt 
gerealiseerd is nog niet bekend. Derhalve dient de nieuwbouw in haar eigen warmtebehoefte te voorzien. 
 
Voor het geval de installatie voor warmte-opwekking uitvalt, dient een back-up aanwezig te zijn. Voor de korte 
termijn dient de verwarmingsinstallatie van het buitenbad als terugvaloptie. In de winterperiode bij extreme vorst 
kan deze installatie tijdelijk ook bijschakelen, mochten de capaciteiten van de warmte-installatie van de nieuwbouw 
onvoldoende warmte kunnen leveren. Deze bijschakeling is echter bedoeld als back-up en niet standaard. 
 
Wens: Zelfvoorzienendheid (zoveel als mogelijk) 
Een zelfvoorzienend gebouw is naar verwachting, met name voor het zwembad, niet mogelijk. Hiervoor is het 
dakoppervlak te gering om de benodigde elektriciteit met PV panelen zelf op te wekken. Van het ontwerpteam 
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wordt gevraagd in hoeverre zelfvoorzienendheid binnen de financiële kaders zover als mogelijk bereikt kan worden, 
mogelijk met onderscheid naar de verschillende functies. 

3.3 Circulariteit 
De gemeente hecht waarde aan circulariteit met als speerpunt het reduceren van de impact van de gebouwde 
omgeving op het milieu. Het ontwerpteam moet invulling geven aan het reduceren van het gebruik van 
grondstoffen en inzet van duurzame en hergebruikbare grondstoffen. De architect neemt hierin de regie. 
Daarmee kan de ontwerpuitwerking, door de wijze waarop grondstoffen worden verwerkt tot gebouwelementen, 
de invloed op het milieu te beperken. Grondstoffen zijn niet oneindig beschikbaar, derhalve zijn bestaande 
gebouwelementen bij sloop van een gebouw wel van waarde. Helaas zijn deze vaak niet meer bruikbaar als 
nieuw materiaal vanwege het gebrek aan mogelijkheden en juiste verwerking. Dit is een ontwerp- en 
uitvoeringsvraag. 
 
Circulair bouwen begint daarom altijd bij het ontwerp door goed na te denken over hoe grondstoffen en 
bouwmaterialen aangewend kunnen worden. Het doel daarbij is om ofwel hergebruik van (bestaande) 
bouwelementen of materialen toe te passen, ofwel door toepassing daarvan te ontwerpen die hergebruik beter 
mogelijk maakt. In de ontwerpfase moet het gebouw efficiënt worden ontworpen om onnodig materiaalgebruik te 
voorkomen. De noodzakelijke materialen worden bewust gekozen, waarbij inzichtelijk is waar de producten 
vandaan komen en hoe de herbruikbare kwaliteit daarvan wordt geborgd. Om dit te realiseren hanteren wij de 3R 
aanpak: Reduce, Re-use en Recycle. Doel is waarde behoud van materialen en grondstoffen: gebruiken in plaats 
van verbruiken. 
 

 
 
a. Reduce: is erop gericht om minder grondstoffen en materialen te gebruiken. Resultaat is minder onnodig 

verlies van grondstoffen. Ook de selectie van materialen is hier van belang, gericht op het reduceren van 
onderhoud en hebben van een lange levensduur. De materiaalkeuzes zijn er dus op gericht dat materialen 
lang meegaan. Op deze wijze wordt er langer en zuiniger gebruik gemaakt van grondstoffen en materialen. 
Ook de milieu-impact van producten en het productieproces is hierbij van belang, wat zorgt voor een reductie 
van de CO2-uitstoot. 

b. Re-use: is erop gericht om (nieuwe) materialen te kunnen hergebruiken in de toekomst (1) of hergebruik van 
(bestaande) materialen mogelijk te maken in het sportcomplex (2) 
• 1. Herbruikbare materialen: dit houdt in dat gebouwelementen of materialen in het ontwerp worden 

geselecteerd die in de toekomst goed hergebruikt kunnen worden. Dit houdt de volgende maatregelen in: 
– Voorbereiding op eenvoudig hergebruik door producten modulair of demontabel te maken; 
– Toepassing van materialen door het gebruik van prefab producten en standaardmaten; 
– Bij samengestelde gebouwelementen de samenstelling eenvoudig te kunnen scheiden. 

• 2. Hergebruik materialen: door bestaande gebouwelementen of materialen te selecteren wordt gebruik van 
nieuwe grondstoffen voorkomen. Dat kan betekenen dat die in hun vorm worden hergebruikt als 
gebouwelement of dat de afzonderlijke materialen worden gebruikt waar het gebouwelement uit bestaat. 
Hiervoor zijn ‘oogstgebouwen’ of een materiaalbibliotheek noodzakelijk. Het ontwerpteam dient hier over 
na te denken en te concretiseren voor het project. 

c. Recycle: is erop gericht om materialen te selecteren die in de toekomst goed gebruikt kunnen worden als 
grondstof (1) of materialen die reeds voor een groot deel bestaan uit gerecyclede grondstoffen (2). De selectie 
van producten is hierbij belangrijk. Het ideaal is om vroegtijdig afspraken te maken met leveranciers en 
producenten. Zij kunnen verantwoordelijkheid nemen over ‘hun’ producten en de waarde daarvan als 
grondstof in hun producten. 
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3.4 Klimaat adaptie & biodiversiteit 
Het duurzaamheidsthema Klimaat(adaptatie) houdt ambities in voor meer vergroening, waterberging en 
biodiversiteit bij het gebouw en het terrein. Naast een mooie uitstraling, prettige en gezonde (sport- en 
cultuur)omgeving, heeft de vergroening en het planten van bomen op het terrein een gunstig verkoelend effect 
(dempen van hittestress) op het gebouw en daardoor ook het binnen- en buitenklimaat. Hierbij moet het ontwerp 
van het gebouw in samenhang met het ontwerpconcept voor het terrein klimaat adaptief worden ontwikkeld. 
 
Belangrijk 2e aspect bij het ontwerp is ook de biodiversiteit. De beoordeling hiervan ziet toe op hoe het gebouw 
bijdraagt aan de lokale biodiversiteit, natuurwaarden en kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, flora en 
fauna. Voorbeelden van maatregelen zijn: nestkasten voor vleermuizen en vogels, insectenmuur, afkoppelen van 
regenwater met waterdoorlatende bestrating, wadi en infiltratiekratten, verduistering van lichtbronnen voor 
nachtdieren, vogel-, vlinder- en bij-vriendelijke bloemen en struiken. 
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4 Functionele eisen 

4.1 Ruimteprogramma basisfuncties en optionele functies 
De benodigde ruimten met minimale oppervlakte nuttig vloeroppervlak (NO) en minimale vrije hoogtes zijn 
beschreven in het ruimteprogramma conform Bijlage 1. Onderstaande tabel geeft hiervan een samenvatting.  
De berekening van het bruto vloeroppervlak (BVO) wordt bepaald door de vormfactor. De vormfactor bestaat uit 
een reservering constructie, verkeers- en techniekruimte (tarra) en ontwerpvrijheid.  
 

 Nuttig Vloeroppervlak  
(NVO) 

m2 

Toeslag 
m2 

Bruto VloerOppervlak  
(BVO) 

m2 
Zwembassin 25x21x2,5 incl. techniek 2.260 290 2.550 
Kleedruimten en sanitair buitenbad pm pm pm 
AmstelveenSport incl. techniek 750 180 930 
Denksportcentrum 660 140 800 
Totaal basisfuncties 3.670 610 4.280 
Optie Gezondheidscentrum 480 120 600 
Totaal basisfuncties + opties 4.150 730 4.880 

Tabel 1: Ruimteprogramma hoofdfuncties en optionele functie, excl. corridor van huidige entree naar nieuwbouw en 
integratie van kleedruimten, sanitaire ruimten en kluisjes van het buitenbad. 

Een goede logistiek, korte looplijnen, heldere zichtlijnen, heldere ordening van ruimten en goede zonering dragen 
bij aan een efficiënt gebouw t.a.v. de exploitatie. Een tweede belangrijke component is een goede verhouding in 
netto (bruikbare) m² van ruimten versus de bruto (benodigde) m² van het gebouw. Deze verhouding bepaalt de 
efficiency in de m², de zogenaamde bruto/netto verhouding. Dit vertaalt zich in een efficiënte inzet van middelen 
t.a.v. exploitatie (o.a. energie, schoonmaak, onderhoud). Per zone is een opgave van het aantal BVO m2 op het 
ruimteprogramma opgenomen. Dat totaal BVO per zone is de basis voor de budgettering en het ontwerpteam 
dient het ontwerpconcept passend te maken en het totaal van het gebouw in BVO niet te overschrijden. Het is 
aan de architect de efficiency te waarborgen, incl. de inpassing van installaties en constructie, dat er een 
minimaal aantal m2 BVO noodzakelijk zijn om het aantal NO te realiseren. 

4.2 Ruimteprogramma renovatie / vervangende nieuwbouw De Meerkamp 
Het huidige gebouw van De Meerkamp kan nog enkele jaren mee. In 2025 dient een besluit genomen te worden 
omtrent grootschalige renovatie of vervangende nieuwbouw van de bestaande accommodatie. De nieuwbouw uit 
onderhavige opdracht dient hierop in te spelen. Dit betekent dat de nieuwbouw zodanig op de locatie moet worden 
ingepast, dat dit optimaal aansluit bij grootschalige renovatie maar ook op vervangende nieuwbouw van Zwembad 
De Meerkamp. Dit dient te worden aangetoond door intekening van de nieuwbouw tegen het huidige gebouw van 
Sporthal De Meerkamp en door intekening van de toekomstige vervangende nieuwbouw van Zwembad De 
Meerkamp als uitbreiding van de nieuwbouw uit onderhavige opdracht. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat bij 
vervangende nieuwbouw van Zwembad De Meerkamp in dat geval Sporthal De Meerkamp niet op locatie De 
Meerkamp wordt teruggebouwd, maar elders in Amstelveen (waarschijnlijk dichtbij een schoolgebouw) wordt 
gerealiseerd.  
 
Het programma voor de toekomstige situatie van de totale zwemaccommodatie is weergegeven in onderstaande 
kolom. Het definitieve besluit hieromtrent wordt in 2025 verwacht, realisatie hiervan uiterlijk 2030. Voor een 
gedetailleerde opsomming van ruimten voor vervangende nieuwbouw wordt verwezen naar bijlage 2. 
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 Mogelijkheid 1 

Grootschalige renovatie 
Mogelijkheid 2 

Vervangende nieuwbouw 
Sporthal De Meerkamp 24 x 44  x 7 meter Elders nieuwbouw bij school 
Nieuwbouw Wedstrijdbad 1  27º - 28ºC 25 x 21 = 525 m2 25 x 21 x 2,5 = 525 m2 
Wedstrijdbad 2  27º - 28ºC 25 x 15 = 375 m2  25 x 21 x 2,5 = 525 m2 
Instructie/doelgroep 30º-34ºC 165 m2 15 x 10 x 2,0 = 150 m2 
Doelgroepenbad 32º-34º 15 x 10 = 150 m2 - 
Recreatiebad 32º-34ºC 470 m2 400 m2 
Peuterbad: 32º-34ºC 15 m2 100 m2 
Buitenbad wedstrijd 25x15= 375 m2 25x15,4 = 385 m2 
Buitenbad recreatie incl. p/k 375 m2 365 m2 
Wateroppervlak binnenbad 1.700 m2 1.700 m2 
Wateroppervlak buitenbad 750 m2 750 m2 
Totaal wateroppervlak 2.450 m2 2.450 m2 

Tabel 2: Wateroppervlak totale zwemaccommodatie in 2030 bij renovatie of vervangende nieuwbouw 

Voor het totale gebouw is tevens een ruimteprogramma opgesteld. Onderstaande tabel geeft dit weer. 
 

 Mogelijkheid 1 
Grootschalige renovatie 

m2 bvo 

Mogelijkheid 2 
Vervangende nieuwbouw 

m2 bvo 
Entree + centrale hal 400 290 
Horeca 500 630 
Verenigingsruimten 200 100 
Personeelsruimten (aanvullend) 300 40 
Kleedruimten 1.050 990 
Zwemzalen 3.100 3.150 
Sporthal Nader te bepalen Elders nieuwbouw bij school 
Buitenkleedruimten + toiletten 200 400 
Totaal bvo vervanging excl. techniek 5.750 5.600 
Nieuwbouw zwembad 25x21 2.550 2.550 
Nieuwbouw AmstelveenSport incl. techn. 930 930 
Nieuwbouw DenkSport 800 800 
Optie Nieuwbouw Gezondheidscentrum 600 600 
Totaal gebouw nieuwbouw +vervanging 10.630 10.480 
Buitenbassin wedstrijdbad 375 385 
Buitenbassin recreatiebad 375 315 
Buitenbassin peuterbad - 50 
Perronruimten 600 1.000 
Totaal terrein nieuwbouw +vervanging 1.350 1.750 

Tabel 3: Bruto vloeroppervlak totale zwemaccommodatie in 2030 bij renovatie of vervangende nieuwbouw excl. corridor 

4.3 Relatieschema 
De onderlinge relaties die de bovengenoemde ruimten met elkaar hebben zijn weergegeven in het relatieschema 
conform Bijlage 3. De onderlinge verbindingen tussen de ruimten zijn van groot belang voor het optimaal kunnen 
laten functioneren van het zwembad, de kantoren van AmstelveenSport, Denksport en de optionele functie 
Gezondheidscentrum. De routing in de accommodatie dient gekenmerkt te worden door logica en zicht op de 
functies. De verhoudingen bij de opmaak en totstandkoming van het programma van eisen zijn uitvoerig besproken 
met de diverse stakeholders en vormen de basis voor het goed functioneel gebouw. Het is aan de architect om een 
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ontwerp op te stellen waarbij de gevraagde ruimten worden gepositioneerd en waarbij de gevraagde onderlinge 
ruimtelijke relaties zijn geoptimaliseerd. 

4.4 Toelichting ruimtedelen 
Het gebouw kan verdeeld worden in verschillende zones, die zowel bouwkundig als installatietechnisch van 
elkaar losgekoppeld kunnen worden en volledig zelfstandig gebruikt en beheerst kunnen worden: 
• Routing naar basisfuncties; 
• Zwembad 25x21x2,5 meter; 
• Kantoren AmstelveenSport; 
• DenkSportcentrum; 
• Optionele functie Gezondheidscentrum. 
 
Er is onderscheid te maken in verschillende gebruikersgroepen, zoals personeel, betalende bezoekers en niet-
betalende bezoekers en de toegankelijkheid die deze groepen hebben tot de verschillende zones/ruimtes. Dit 
onderscheid wordt geborgd door toegangscontrolesysteem middels pasjes, zodat onbevoegden niet zonder meer 
een zone kunnen betreden. 

4.4.1 Routing naar basisfuncties 
De basisfuncties 25x21 zwembad, kantoren AmstelveenSport en Denksport kennen elk een eigen entree. Voor 
de zwembadgezoekers blijft de huidige hoofdentree gehandhaafd. Voor deze zwembadbezoekers wordt van de 
architect gevraagd een logische route uit te tekenen: via een te realiseren corridor voor de kleedruimten van de 
huidige sporthal of door de horeca en via een te realiseren corridor op het binnenterrein van het zwembad.  
 
Centrale entree De Meerkamp blijft gehandhaafd, routing naar 25x21 bad via nieuw te realiseren corridor 
De zwembadbezoekers komen binnen via de huidige centraal gelegen en representatieve hoofdentree binnen. 
Deze hoofdentree is bekend bij de gebruikers en vanuit de buitenzijde duidelijk verlicht en goed bereikbaar, zodat 
de bezoekers zien waar zij het gebouw moeten betreden. In het terreinontwerp dient rekening te worden 
gehouden dat de loopafstand tussen de fietsenparkeerplaats en de mindervaliden autoparkeerplaats naar de 
entree geminimaliseerd wordt. Voor de toegankelijkheid van mindervaliden geldt dat deze bezoekers geen 
afwijkende handelingen hoeven te verrichten of alternatieve routes hoeven te nemen om het gebouw te betreden 
in vergelijking met overige bezoekers. 
 
Voor de zwembadbezoekers blijft de receptiebalie in de huidige centrale hal gehandhaafd. Bezoekers kunnen daar 
een kaartje kopen of via een (te plaatsen) kaartjesautomaat of vooraf via internet. Vanuit de receptiebalie heeft een 
medewerker de mogelijkheid om bezoekers te verwelkomen en te ondersteunen bij kaartverkoop(bij de automaat. 
De medewerker kan hierbij worden gezien als gastheer/gastvrouw. Vanuit de huidige receptiebalie blijft er zicht op 
de entree, de huidige toegangscontrole, de nieuw te realiseren toegangscontrole en de entree van de horeca.  
 
De toegangscontrole vormt de scheiding tussen het openbare gebied dat voor iedereen toegankelijk is en de 
zone waar een toegangsbewijs voor nodig is. De toegangscontrole bestaat uit hoge transparante poortjes. Er is 
minimaal één ingaande en één uitgaande poort, die ook voor mindervaliden zelfstandig te gebruiken zijn. De 
poortjes zijn voorzien van schuifpanelen (metropoortjes). De poortjes zijn ook vanaf de receptiebalie te bedienen. 
Eventuele ruimte tussen de poortjes en bouwkundige elementen worden dichtgezet met glazen panelen, zodat er 
wordt voorkomen dat bezoekers zonder toegangsbewijs de toegangscontrole kunnen passeren. 
 
Vanuit de centrale entree kunnen zwembadbezoekers door de nieuw te plaatsen toegangscontrole via de separaat 
te realiseren corridor naar de nieuwbouw. Publiek bij zwemwedstrijden gaat ook via deze corridor. Hoewel dit een 
relatief lange loopafstand is voor de zwembadbezoekers en publiek, heeft AmstelveenSport als exploitant bewust 
voor deze routing gekozen, aangezien hiermee met de huidige kassa/baliefunctie wordt volstaan, waardoor inzet 
van extra personeel beperkt blijft. De zwembadbezoekers zijn deze hoofdentree ook gewend en zullen naar 
verwachting snel wennen aan de routing via de corridor naar de kleedaccommodatie van het nieuwe 25x21 bassin. 
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Zoals aangegeven wordt van de architect verwacht dat hij een logische route vanuit de huidige centrale hal naar 
de entree van het nieuwe zwembad uittekent. Op voorhand worden hiervoor twee opties onderscheiden: 
Optie 1: corridor aan de voorzijde van het gebouw voor de kleedkamers van de sporthal langs 
Optie 2: via de horeca naar een corridor aan de achterzijde van het gebouw over het binnenterrein van het zwembad. 
 
Eigen entree en centrale hal kantoren AmstelveenSport 
Het personeel van AmstelveenSport en bezoekers voor de kantoren van AmstelveenSport komen via een 
separate entree ter plaatse van de nieuwbouw. Deze entree is duidelijk zichtbaar en representatief.  
 
Voor de bezoekers van de kantoren van AmstelveenSport wordt een receptiebalie in de nieuwbouw gesitueerd, 
nabij de afdelingen Facilitair en Sportservice. Deze receptiebalie is aansprekend van vorm en beschikt over één 
(kassa)werkplek. De receptiebalie is voorzien van een verlaagd deel voor mindervaliden. De receptiebalie is 
voorzien van een monitor waarop camerabeelden zichtbaar zijn, een bedienpaneel t.b.v. de aansturing van het 
GBS, microfoon omroepinstallatie en een noodknop. 
 
In het ontwerp dient rekening te worden gehouden dat deze entree en achterliggende routing gehandhaafd dan wel 
gewijzigd wordt in geval de gemeente kiest voor vervangende nieuwbouw van het totale complex in 2030. In dat 
geval (dus in 2030) dient de entree met achterliggende centrale hal te functioneren als centraal punt, van waaruit 
alle functies in de nieuwbouw benaderbaar zijn. In dat geval is de centrale entree openbaar toegankelijk, de 
achterliggende functies niet. Het is van belang dat de bezoeker op een overzichtelijke en logische wijze de 
verschillende functies kan zien. De baliefunctie voor kaartverkoop en dergelijke dient in dat geval ingepast te 
worden in de centrale hal, evenals de toegangscontrole richting de kleedkamers. Bij voorkeur is in dat geval (dus in 
2030) vanuit deze centrale hal een zwemzaal zichtbaar, zodat de hoofdfunctie van het gebouw direct zichtbaar is. 
 
In het voorliggende nieuwbouwontwerp (dus voor 2025) dient de separate entree te bestaan uit een tochtsluis of 
tourniquet, waarin maatregelen zijn getroffen dat er geen tocht optreedt in de centrale hal. Indien de entree 
bestaat uit een tourniquet, wordt er voorzien in een ITS gecertificeerde entree voor mindervaliden De entree is 
voorzien van een schoon- en droogloopmat. De entree heeft een zichtrelatie met de ontvangstbalie van 
AmstelveenSport. 
 
In de centrale hal van AmstelveenSport zijn toiletten gesitueerd. De toiletgroep bestaat uit een toiletgroep heren, 
dames en minder validen. De toiletten zijn gesitueerd in het openbare gedeelte zodat deze bereikbaar zijn voor 
de bezoekers van de kantoren van AmstelveenSport. Vanuit de receptiebalie is er zicht op de toiletten, waarbij 
het van belang is dat er vanuit de receptiebalie zicht is op de miva-alarmering boven de deur van het miva-toilet 
annex kleedkamer met douche.  
 
Eigen entree Denksportcentrum 
Ook voor het Denksportcentrum geldt dat deze een eigen entree krijgt. In samenspraak met de 
vertegenwoordigers van het Denksportcentrum zal een nadere invulling moeten worden gegeven aan de 
ontvangstfunctie, centrale hal en verdere routing in het Denksportgebouw. Bij voorkeur wordt de centrale hal van 
Denksport naast de centrale hal van AmstelveenSport gesitueerd, zodanig dat het mogelijk is een interne 
koppeling te maken. Dit is een wens en geen eis. 
 
Uitbreidbaarheid in geval van vervangende nieuwbouw (2030) 
In geval van vervangende nieuwbouw (dus in 2030) dient de centrale hal relatief eenvoudig uitbreidbaar te zijn, 
zodat alle zwembadbezoekers gemakkelijk via deze centrale hal en nieuw te plaatsen toegangscontrole geleid 
kunnen worden. Dit geldt ook voor de toiletten en kleedzone. Evenzo dient in dat geval relatief eenvoudig een 
horecavoorziening aan de centrale hal gekoppeld te worden, met zicht op de recreatiezwemzaal.  

4.4.2 Zwembad 25x21x2,5 
De ruimten voor nieuwbouw van een 25 x 21 x 2,5 meter bassin kunnen worden onderverdeeld in: 
• Kleedruimten; 
• Zwemzaal 
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• Personeel 
• Techniek 
Hieronder volgt per onderdeel een korte toelichting. 
 
Kleedruimten 
Voor de kleedzone wordt onderscheid gemaakt in de volgende ruimten: 
• Vuile voetengang, make-up en wachtruimte; 
• Groepskleedruimten; 
• Wisselcabines; 
• Gezinscabines; 
• Schone voetengang en lockers; 
• Toiletten heren, dames en sanitaire ruimte miva; 
• Doucheruimte; 
• Werkkast. 
 
Vuile voetengang, make-up en wachtruimte 
De vuile voetengang vormt de verbinding tussen de corridor en de kleedkamers. De vuile voetengang is voorzien 
van daglichtinval, waarbij het niet mogelijk is om vanaf buiten (mogelijkheid tot) inkijk te hebben op de afzonderlijke 
kleedruimten of cabines. In de vuile voetengang is nabij de corridor een make-up ruimte opgenomen. De make-up 
ruimte vormt een integraal onderdeel van de vuile voetengang. De make-up ruimte mag geen belemmering vormen 
voor de doorstroom van bezoekers van en naar de corridor. De make-upbalie is voorzien van een werkblad, 
spoelbak, kraan met sensor, spiegel, elektravoorzieningen voor föhns en 1 vaste föhn die in hoogte verstelbaar is. 
In de vuile voetengang, nabij de mivakleedruimte, is een opstelplaats voor rolstoelen voorzien (ca. 3 stuks). 
Bezoekers in een rolstoel kunnen hier hun eigen rolstoel omwisselen voor een speciale zwembadrolstoel. De 
opstelplaats vormt geen belemmering voor de doorstroom van bezoekers die van en naar de corridor gaan. 
 
Groepskleedruimten 
De groepskleedruimten worden met name gebruikt door zwemverenigingen, ouders met kinderen i.v.m. zwemles 
en mindervaliden met begeleiding. De positionering en draairichting van de deuren wordt zo gekozen dat inkijk 
vanuit de vuile- en schone voetengang wordt geminimaliseerd, maar dat de doorgang voor bezoekers in een 
rolstoel niet wordt belemmerd. De deuren van de groepskleedruimten vallen automatisch dicht. De 
groepskleedruimten worden voorzien van zitregels zonder pootjes. Boven de zitregels zijn kledinghaken voorzien. 
Vanaf de vuile- en schone voetengang is het duidelijk zichtbaar of de kleedruimte een heren- of 
dameskleedruimte betreft. De kleedruimten zijn afsluitbaar met een cilinderslot. De groepskleedruimten zijn 
geschikt voor mindervaliden, waarbij er voldoende kledinghaken op max. 1,35+vloer zijn voorzien. De deuren 
mogen in de groepskleedruimten naar binnen draaien. De ruimte moet eenvoudig schoongemaakt kunnen 
worden en is voorzien van voldoende afvoerputten/goten om de vloer eenvoudig te reinigen en voorzien van 
voldoende afschot om plasvorming te voorkomen. 
 
Wisselcabines 
De wisselcabines worden met name gebruikt door individuele bezoekers voor baanzwemmen of doelgroepen. De 
wisselcabines worden uitgevoerd in demontabele prefab elementen (bijv. volkern), zodat aanpassingen in de 
toekomst eenvoudig kunnen worden doorgevoerd. De afmetingen van de wisselcabines zijn ca. 1,20 x 1,35 meter. 
De kleedruimten worden vrijhangend uitgevoerd om de schoonmaak te vereenvoudigen, waarbij het gebruik van 
pootjes wordt geminimaliseerd door gebruik te maken van een verstevigde bovenrand. De minimale vrije hoogte van 
de doorgang bedraagt 2150 mm. De wisselcabines worden uitgevoerd met een vast, vrijhangende (wand)bank (geen 
klapbank) en voldoende kledinghaken. De wisselcabines zijn voorzien van 2 naar binnen draaiende deuren, één aan 
de zijde van de vuile voetengang, één aan de zijde van de schone voetengang. De deuren zijn tegenover elkaar 
bevestigd. De wisselcabines zijn voorzien van een centraalslot, zodat de deuren aan beide zijden gelijktijdig te 
openen en te sluiten zijn. De deuren zijn zo ingesteld dat één deur standaard dicht valt en één deur standaard 
openvalt. De ruimte moet eenvoudig schoongemaakt kunnen worden en is voorzien van voldoende afvoerputten 
/goten om de vloer eenvoudig te reinigen en voorzien van voldoende afschot om plasvorming te voorkomen. 
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Gezinscabines  
De gezinscabines worden met name gebruikt door ouders met één of meerdere kinderen en individuele mindervalide 
bezoekers. De gezinscabines zijn ruimer dan de wisselcabines. De afmetingen bedragen ca. 1,20 x 2,7 meter. De 
kleedruimten worden vrijhangend uitgevoerd om de schoonmaak te vereenvoudigen, waarbij het gebruik van pootjes 
wordt geminimaliseerd door gebruik te maken van een verstevigde bovenrand. De vrije hoogte van de doorgang 
bedraagt 2150mm. De gezinscabines worden uitgevoerd met een vast, vrijhangende (wand)bank (geen klapbank). 
De cabines worden uitgevoerd met voldoende kledinghaken, waarvan 2 kledinghaken op max.1,35+vloer. De cabines 
wordt voorzien van een baby-omkleedblad. De gezinscabines zijn voorzien van 2 deuren die naar binnen draaien, 
één aan de zijde van de vuile voetengang, één aan de zijde van de schone voetengang. De deuren zijn tegenover 
elkaar bevestigd. De gezinscabines zijn voorzien van een centraalslot, zodat de deuren aan beide zijden gelijktijdig te 
openen en te sluiten zijn. De deuren zijn zo ingesteld dat één deur standaard dicht valt en één deur standaard 
openvalt. De draaicirkel van de deur mag niet in conflict zijn met de opstelruimte van een rolstoel. De ruimte moet 
eenvoudig schoongemaakt kunnen worden en is voorzien van voldoende afvoerputten/goten om de vloer eenvoudig 
te reinigen en voorzien van voldoende afschot om plasvorming te voorkomen. 
 
Schone voetengang en lockers 
Vanuit de kleedkamers wordt de schone voetengang bereikt. In de schone voetengang bevinden zich lockers. De 
lockers hebben een hoogte van 900mm. De lockers worden gestapeld uitgevoerd (2 boven elkaar). Minimaal 10% 
van de lockers is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Deze lockers bevinden zich op de onderste rij en zijn voor 
rolstoelgebruikers duidelijk herkenbaar. Uitgangspunt is bediening van lockers door middel van een pincode-
systeem, waarbij bezoekers een eigen pincode kunnen gebruiken om een locker naar keuze te kunnen afsluiten en 
later weer te openen. Er dient rekening gehouden te worden met voldoende ruimte voor de bedienpanelen. 
 
Toiletten heren, dames en sanitaire ruimten miva 
Vanuit de schone voetengang zijn de toiletten direct te bereiken. De toiletten bevinden zich tussen de 
kleedkamers en de doucheruimte. De toiletgroep bestaat uit: 
a. Toiletgroep heren:  

• 2x afsluitbaar herentoilet voorzien van closet; 
• 2x urinoir voorzien van schaamschotten; 
• Voorruimte voorzien van een wastafel, spiegel, handdoekdispenser of elektrische blower (n.t.b.), 

zeepdispenser en vaste afvalbak. 
b. Toiletgroep dames:  

• 3x afsluitbaar damestoilet; 
• Voorruimte voorzien van een wastafel, spiegel, handdoekdispenser of elektrische blower (n.t.b.), 

zeepdispenser en vaste afvalbak. 
c. Miva kleedruimte/toilet uitvoeren als zijnde een sanitaire ruimte conform voorschriften ITs, waarbij een bezoeker 

met een rolstoel geacht wordt zelfstandig douche-, toilet- en washandelingen te kunnen verrichten: 
• miva toilet, voorzien van een wastafel, spiegel, handdoekdispenser of elektrische blower (n.t.b.), 

zeepdispenser, vaste afvalbak. 
• Douche, voorzien van zitje, handdoekvoorziening,  
• Vaste kledinghaken 
• Voorzien van alarmering 

 
Werkkast 
De werkkast grenst aan zowel de schone voetengang als aan de zwemzaal. In de werkkast wordt een schrobmachine 
geplaatst met breedte van ca. 60cm en lengte van ca. 100cm. De werkkast is voorzien van een dubbele wcd, 
uitstortgootsteen, stellingskast voor de opslag van schoonmaakartikelen, toiletartikelen en afvoerputje. 
 
Doucheruimte 
De doucheruimte vormt de verbinding tussen de schone voetengang en de zwemzaal. De doucheruimte wordt 
dusdanig gepositioneerd dat de zwemmer de doucheruimte moet passeren om de zwemzaal respectievelijk de schone 
voetengang te kunnen betreden. De doucheruimte wordt voorzien van 8 wand- gecombineerd met 6 plafonddouches. 
Bezoekers bedienden de douches via een sensor, personeel kan de wand- en plafonddouches centraal bedienen. 
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Zwemzaal 
Onderscheid wordt gemaakt in 
• Wedstrijdbad 25 x 21 x 2,5 meter; 
• Bergingen en compressorruimte; 
• EHBO/juryruimte; 
• Badmeesterpost/kantoor teamleider; 
• Tribune. 
 
Wedstrijdbd 25 x 21 x 2,5 meter 
Het wedstrijdbad heeft een afmeting van 25 x 21 x 2,5 meter. Het bad beschikt over twee beweegbare bodems 
over de lengte van het bad, voorzien van neerlaatbare wand respectievelijke flap. De waterdiepte is 2,5 meter, ter 
plaatse van de beweegbare bodem kan de waterdiepte variëren tussen de 0 en 2,5 meter. Er dient hierbij 
rekening gehouden te worden met een inbouwdiepte voor de beweegbare bodem van circa 0,7 meter. Het bad is 
voorzien van 8 wedstijdbanen van 2,5 meter breed.  
 
De beweegbare bodems, neerlaatbare scheidingswand en flap bestaan uit: 
1) Beweegbare DUO-bodem 25.0 x 5.5 meter (2 banen) aangepast voor 2-temperaturen bad  

Max. water diepte -2.5mtr 
2-temperaturen mogelijkheid in combinatie met geïntegreerd water inlaat systeem  
Constructie hoogte 0.6mtr 

2) Verticale scheidingswand 25.0 x 1.0mtr (goed beloopbaar voor instructeurs) aangepast voor 2-temperaturen bad 
+0.3 meter boven water niveau bovenste stand 
Aan beide kanten dienen geïntegreerde sta-randen te worden voorzien in de wand ! 
Aan beide zijden vingergrip aangebracht aan de bovenkant 

3) Beweegbare DUO-bodem 25.0 x 5.5 meter (2 banen) met flap 
Max. water diepte -2.5 meter 
Constructie hoogte 0.6 meter 

 
Figuur 3: Schetsmatige indeling wedstrijdbad 25x21x2,5 meter 

 

Beweegbare bodem 25x5,5 meter
Hoogte -2,5 tot 0,0 meter

Vertikaal neerlaatbare keerwand 25x1,0 meter, hoogte -2,5 tot +0,3 meter

Beweegbare bodem 25x5,5 meter
Hoogte -2,5 tot 0,0 meter

Flap aan bodem 25 x 5,0 meter
Overbrugging hoogte -2,5 tot 0,0 meter

Twee temperaturen systeem
26° tot 30° Celsius
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Aan de zijde waar men de zwemzaal betreedt, zijn op een verhoogde badrand de startblokken voorzien. De 
perronbreedte bedraagt daar netto 4,5 meter, waarbij de opstaande kopse badrand mee mag worden geteld. Het 
perron aan de overzijde heeft een breedte van netto 3,0 meter. De perrons aan de lange zijde van het bad zijn 
respectievelijk 6,0 meter en 3,5 meter breed, exclusief overloopgoot. 
 
De perrons zijn aan de korte zijde, nabij de startblokken voorzien van doorvoeren naar de technische kelder. 
Baanlijnen worden via deze doorvoeren naar opvangbakken in de kelder geleid. Twee typen baanlijnen dienen te 
worden opgenomen: trainingslijnen en wedstrijdlijnen. 
 
Overloopgoten worden gerealiseerd als geluidsreducerende overloopgoten die zich aan de lange zijde van het 
bad bevinden. Het vuil water van de perrons wordt afgevoerd middels een separate vuilwatergoot. De positie van 
de vuilwatergoot ten opzichte van de overloopgoot wordt dusdanig gekozen, dat er geen risico bestaat dat vuil 
water in de overloopgoot belandt. Het perron wordt onder afschot gerealiseerd, zodat er geen risico bestaat op 
plasvorming op de perrons. Onderwerp voor ontwerpteam is de toepassing van vuilwatergoten of putjes, nader te 
bepalen. 
 
De zijkanten van het bassin dienen te worden voorzien van een geïntegreerde starand, waarbij goede 
afstemming / afstelling met de beweegbare bodem dient plaats te vinden zodat er geen afknelling van voeten kan 
plaatsvinden. De overloopgoten aan de langszijden voorzien van vingergrip aan de bovenkant. 
 
Een vaste zitbank wordt over de lengte van het bad aan de overzijde van de tribune geplaatst. Dit is eveneens de 
zijde waar het full LED-scorebord (5x3 meter) zich bevindt. Vanuit het bad en de tribune is er vrij zicht op het 
scorebord. Het scorebord is geschikt voor het tonen van reclame uitingen of ander beeldmateriaal. Het 
beeldscherm dient draadloos, maar ook met inprikpunt bediend te kunnen worden vanaf de lange zijde van het 
perron en vanuit de juryruimte. Ter hoogte van de hoekpunten van het bassin worden in totaal 2 schotklokken op 
een draaibaar frame geplaatst. Ter plaatse van de beweegbare bodems worden digitale diepte-aanduidingen en 
niet-duiken displays geplaatst. Het bassin is voorzien van LED-RGB-onderwaterverlichting, waarbij de spots om 
de 5,0 meter worden geplaatst.  
 
Rondom het bassin zijn voldoende tappunten aanwezig, geschikt voor schoonmaak met een slang van ca. 25 
meter lang. Ook aansluitpunten voor de schrobmachines. Daarnaast zijn er inprikpunten aanwezig, waardoor de 
jurytafel het scorebord kan bedienen. Bediening van het scorebord en de tijdsregistratie geschiedt middels een 
kabel, niet via WiFi. 
 
Nadere afstemming met technische dienst van AmstelveenSport dient plaats te vinden over het verwarmingssysteem 
van de zwemzaal. Opties ter overweging zijn vloerverwarming, luchtverwarming en/of combinatie hiervan, alles met 
als doel het klimaat zo energiezuinig én comfortabel mogelijk te houden voor de zwemmers en personeel. 
 
Het wedstrijdbad is aan de gevel gelegen en heeft voldoende daglicht en uitzicht. De gevel wordt voorzien van 
vanbinnenuit bedienbare zicht- en zonwering. De zonwering is vanuit de badmeesterpost en de centrale balie 
elektrisch bedienbaar. De gevel is voorzien van minimaal één dubbele deur, die van binnenuit te openen is om 
grote attributen naar binnen te kunnen brengen. Daarnaast kan deze deur worden gebruikt ten behoeve van het 
laden- en lossen t.b.v. evenementen. 
 
Bergingen en compressorruimte 
Aangrenzend aan het perron bevindt zich een algemene berging, waar attributen van AmstelveenSport (o.a. t.b.v. 
leszwemmen en doelgroep activiteiten) zijn opgeslagen. Daarnaast zijn er losse bergingen van de 
zwemverenigingen. De bergingen zijn voorzien van afsluitbare kasten en stellingen. De bergingen zijn voorzien 
van afsluitbare, dubbele deuren. 
 
Gekoppeld aan de berging van de verenigingen bevindt zich een compressorruimte. Deze compressorruimte is 
doormiddel van een dubbele buitendeur gemakkelijk te bereiken van buitenaf. Deze ruimte dient voorzien te zijn 
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van een explosiedeur/luik/wand (dit kan vanzelfsprekend genoemde dubbele buitendeur zijn). De 
compressorruimte is voorzien van natuurlijke ventilatie (lucht) en is een afzonderlijk brandcompartiment.  
 
EHBO- en juryruimte 
De EHBO- en de juryruimte worden gecombineerd. De EHBO- en juryruimte zijn van uit de zwemzaal toegankelijk. Er 
is een visuele verbinding met het wedstrijdbad, zodat de jury zicht heeft op het bad. Het zicht kan handmatig worden 
geblokkeerd door middel van screens, in verband met privacy. Ten behoeve van de wedstrijdorganisatie is er een 
werkplek gewenst voor 2 personen, waarvan men zich heeft op het wedstrijdbad en het scorebord. Daarnaast is er 
ruimte voor een behandeltafel, een pantry en de opslag van EHBO-materiaal. De pantry biedt ruimte voor: werkblad 
met spoelbak en mengkraan, onderbouw koelkast, opbergruimte: laden, onderkastjes en bovenkast, afvalemmers. 
Het omroepsysteem en de scoreborden zijn bedienbaar vanuit deze ruimte.  
 
Badmeesterspost en kantoor teamleider 
De badmeesterpost is gekoppeld aan de EHBO/juyruimte. Vanuit de badmeesterpost worden de beweegbare 
bodems en keerwanden bediend, de omroepinstallatie bediend en worden bijv. zwemdiploma’s opgeslagen. Met 
uitzondering van de teamleider is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de badmeesterpost wordt gebruik als 
verblijfsplek, waar badmeesters kunnen zitten. 
 
Tribune met 250 zitplaatsen 
De tribune heeft zicht op het wedstrijdbad. De tribune heeft zowel een functie voor sportwedstrijden of trainingen 
als voor ouders tijdens afzwemmen (les- en instructie zwemmen). De tribune is via de corridor te bereiken, 
waarbij de afstand tussen corridor en de tribune wordt geminimaliseerd. De tribune wordt voorzien van kunststof 
stoeltjes met rugleuning en nummering. De tribune is voorzien van een balustrade voorzien van gelaagd glas met 
een aluminium bovenregel om het zicht zo min mogelijk te hinderen. Vanaf de tribune is er ongehinderd zicht op 
het scorebord. De tribune is aangesloten op de geluidsinstallatie van de zwemzaal, met de mogelijkheid alleen de 
tribune van geluid / (achtergrond)muziek te voorzien. 
 
Techniek 
Onderscheid wordt gemaakt in: 
• Techniek binnenbad 
• Techniek buitenbad 
• Luchtbehandeling 
• Nutsruimten 
 
Techniek binnenbad 
De techniek kelder bevindt zich onder de perrons van het zwembassin. In de technische kelder bevindt zich de 
waterbehandelingsinstallatie, bestaande uit onder andere: filters, buffers voor overloop-, vuil- en warm water en 
installaties om het zwembadwater te zuiveren. De ruimte is enkel voor zwembadpersoneel en technisch 
personeel te bereiken. Om de techniek kelder te bereiken, hoeft de zwemzaal niet betreden te worden in verband 
met hygiëne. De techniek kelder is voorzien van minimaal 2 vluchtmogelijkheden. De ruimte heeft een vrije 
hoogte van minimaal 2,7 meter en vrije looppaden van tenminste 0,6 meter breed.  
 
De opvangbakken voor lijnen bevinden zich onder de perrons aan de zijde waar de startblokken zich bevinden. Er 
dient rekening gehouden te worden met eventuele cilinders ten behoeve van beweegbare bodems en keerwand. 
 
In de kelder is een afsluitbare ruimte voorzien waar de technische dienst kortstondige, administratieve 
werkzaamheden kan uitvoeren en waar kleine reparaties uitgevoerd kunnen worden. 
 
Om grote componenten te kunnen vervangen, is een vrije doorgang van buiten voorzien. De afmetingen van deze 
doorgang is afhankelijk van het grootste onderdeel dat vervangen moet worden (vaak de filters). Indien de kelder 
niet gekoppeld is met een lift wordt een vloerluik met kraanbalk voorzien van voldoende grootte. In de techniek 
kelder wordt een ruimte voorzien om zout ten behoeve van de zoutelektrolyse type chloorgas in op te staan. Het 
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zout wordt in bulk geleverd. De ruimte bevindt zich nabij het aanvoerpunt in de gevel. Dit aanvoerpunt bevindt 
zich vervolgens op een, voor een vrachtwagen bereikbare positie. 
 
Ruimte voor warmtepompen en boilervaten/warmte-opslag dienen meegenomen te worden. Bij voorkeur in de 
kelder, in geval van lucht-water warmtepompen op het dak. 
 
De techniekruimten van het nieuwe 25x21x2,5 binnenbad en buitenbad staan met elkaar in verbinding. Een 
koekoek voor toegang van en naar buiten dient te worden gerealiseerd. De warmte-opwekking van de nieuwbouw 
dient zodanig uitgevoerd te worden dat voor noodsituaties warmte verkregen wordt via de verwarmingsinstallatie 
van het buitenbad en in toekomst aansluiting op een externe warmtebron (WRK-leiding) mogelijk is. 
 
Techniek buitenbad 
In de huidige situatie is de techniekruimte van het buitenbad gesitueerd onder en naast de kleedkamers van het 
buitenbad. In de toekomstige situatie wordt beoogd de techniekruimte van het binnenbad te verbinden met de 
techniekruimte van het buitenbad. In het gunstigste geval kan de techniekruimte van het buitenbad behouden 
blijven en wordt de techniekruimte van het binnenbad ‘hieromheen’ gesitueerd. De bovenliggende kleedkamers 
van het buitenbad dienen te worden opgenomen in de nieuwbouw. Feitelijk wordt hiermee de bouwkundige 
kleedkamers en sanitaire ruimten van het buitenbad gesloopt en meegenomen in de nieuwbouw.  
 
In de nieuwbouw dienen de volgende ruimten voor het buitenbad te worden geïntegreerd: 
• techniekruimte met buffers, filters, zoutelektrolyse en gasgestookte verwarmingsinstallatie van het buitenbad; 
• entreezone buitenbad met kaartcontrole; 
• toiletruimten heren, dames en minder validen; 
• 2 groepskleedruimten; 
• 8 gezinskleedruimten; 
• 18 kleedcabines; 
• EHBO ruimte; 
• 500 kluisjes 30 x 30 x 30 cm met elektronisch slot; 
• Berging. 
 
Onderstaande afbeelding geeft een weergave van de huidige situatie. De techniekkelder is met stippellijn 
weergegeven. De (nood) uitgang en de helling naar de sporthal dienen gehandhaafd te blijven. 
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Figuur 4: Huidige situatie ruimten buitenbad die in de nieuwbouw van het zwembad geïntegreerd moeten worden.  

Luchtbehandeling 
De luchtbehandeling bevindt zich bij voorkeur op de bovenste verdieping, inpandig, geen luchtbehandelingskasten 
in de buitenlucht. De ruimte is eenvoudig toegankelijk (vaste trap in geval deze op het dak staat) en de grote 
componenten van de luchtbehandelingskasten zijn eenvoudig te vervangen. De luchtbehandelingsinstallatie wordt 
binnen opgesteld en is goed toegankelijk voor onderhoud, schoonmaak en inspecties. De luchtbehandeling is bij 
voorkeur centraal gelegen, waarbij de kanaallengtes naar de zwemzaal en de overige functies geminimaliseerd 
wordt. 
 
Nutsruimten 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende nutsruimten: watermeter, laagspanningsruimte en 
middenspanningsruimte (trafo). De watermeter en middenpanningsruimte zijn vanaf de straatzijde toegankelijk en 
middels een bestelbusje te bereiken. De noodzaak van een middenspanningsruimte is afhankelijk van het te 
verwachten vermogen van het zwembad en wordt voorzien indien het bad een te hoog vermogen vraagt om op 
het wijk-net aangesloten te worden. Een laagspanningsruimte is direct aan de traforuimte gekoppeld. Hier worden 
de onderverdeelkasten en de hoofdverdeelkast geplaatst. De locatie van de laagspanningsruimte wordt dusdanig 
gekozen, dat de afstand tussen de warmtepompen, luchtbehandeling en waterbehandelingsinstallaties kort is. 

4.4.3 Kantoren AmstelveenSport 
Eigen entree/ontvangstruimte (dicht bij afdeling facilitair en sportservice) 
Zie voor toelichting onder 4.4.1. 
 
Koffiekamer / kantine /keuken 
Centraal in de ruimte van AmstelveenSport wordt voor het personeel een koffiekamer met kantine en keuken 
gerealiseerd. De ruimte biedt plaats aan 25 tot 30 personen, variërend in hoge/lage zitplaatsen. De 
koffiekamer/kantine krijgen een informele sfeer. De ruimte heeft een korte loopverbinding voor zowel het 
badpersoneel als het kantoorpersoneel. De personeelsruimte bevindt zich buiten de voor bezoekers toegankelijke 
zone. De ruimte bevindt zich aan de gevel met voldoende daglicht. De ruimte is voorzien van per ruimte bedienbare 
zonwering. De personeelsruimte is voorzien van een kast of plank om portofoons en telefoons in op te laden. 
 
In de koffiekamer is plaats voor een zithoek en eettafels. Daarnaast is er een kleine keuken die is voorzien van de 
nodige keukenapparatuur. De keuken dient geschikt te zijn voor het klaarmaken van lunch, opwarmen maaltijden, 
halen van koffie en dergelijke. De keuken biedt minimaal ruimte voor een spoelbak, magnetron, vaatwasser, 
koelkast, automatisch koffiezetautomaat en werkruimte. 
 
Kleedruimten personeel 
Voor het zwembadpersoneel zijn er een heren- en dameskleedruimte voorzien. De kleedruimtes zijn eenvoudig te 
bereiken vanuit de droge personeelszone en heeft een korte looproute naar de zwemzaal van de nieuwbouw en 
via de corridor naar de zwemzalen van het huidige Zwembad De Meerkamp. De kleedruimtes bevinden zich 
buiten de voor bezoekers toegankelijke zone. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat beide kleedruimtes zijn 
voorzien van twee aparte en afsluitbare doucheruimten. De kleedruimten zijn voorzien van voldoende 
afvoerputten/goten om de vloer eenvoudig te reinigen en voorzien van voldoende afschot om plasvorming te 
voorkomen. 
In de entreezone (zie 4.4.1) is een kleedruimte met toilet en douche voor een mindervalide gesitueerd. 
 
Aan de wanden van de kleedruimten zijn vaste banken voorzien, met daarboven haken waaraan kleding en jassen 
opgehangen kunnen worden. De vaste banken worden zonder pootjes, los van de vloer bevestigd. 
 
In zowel de herenkleedruimte als in de dameskleedruimte worden 14 lockers geplaatst, met een hoogte van 90 
cm. Er worden twee lockers boven elkaar geplaatst. De lockers zijn te openen met een persoonlijke kaart of tag. 
Buiten de kleedruimten, nabij de personeelsruimte, worden er 18 algemene lockers geplaatst met een hoogte van 
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60 cm (3 boven elkaar). Deze lockers kunnen worden gebruikt voor het personeel dat zich niet hoeft om te 
kleden. Ook deze lockers zijn te openen met een persoonlijke kaart of tag. 
 
Toiletten personeel 
In de nabijheid van de koffiekamer/kantine en de kleedruimte van het personeel is een toiletgroep voor het 
personeel gewenst. Zowel het herentoilet als het damestoilet bestaat uit één wandcloset. De toiletten zijn elk 
apart voorzien van voorruimte, wastafel, spiegel, handdoekdispenser, zeepdispenser en vaste afvalbak. 
 
Wasruimte/drooghok 
Voor het personeel is een wasruimte met droogvoorziening voorzien. Deze ruimte is bij voorkeur op geringe 
afstand van de kleedruimten voor het personeel en de personeelsruimte gelegen. De ruimte moet eenvoudig 
schoongemaakt kunnen worden en is voorzien van voldoende afvoerputten/goten om de vloer eenvoudig te 
reinigen en voorzien van voldoende afschot om plasvorming te voorkomen. In de droogruimte is ruimte 
opgenomen om natte (zwem)kleding of (regen)jassen uit te kunnen hangen. Er is ruimte voorzien voor een 
wasmachine en een wasdroger. 
 
Kantoren 
Onderverdeling in de volgende afdelingen:  
 

Afdeling Aantal medewerkers Vaste plekken Flexplekken 
Directie 1 1 - 
Sportservice 14 10 4 
Sportfac./Man.Ass./Comm. 10 8 2 
HR 4 3 1 
Finance 4 3 1 
Zwembad 4 2 2 
Totaal 37 27 10 

Tabel 4: Verdeling kantoorwerkplekken 

Kantoor directie (1 werkplek) 
Het kantoor van de directie biedt ruimte voor één werkplek met vergadertafel voor 6 personen. De ruimte is 
voorzien van een LED scherm, dat zichtbaar en bedienbaar is vanaf de vergadertafel. Aanvullend is er ruimte 
voor kasten. De werkplek en de vergadertafel zijn voorzien van voldoende elektra- en datapunten. De werkplek is 
voorzien van twee monitors en kijkt uit op de deur. De werkplek en de vergadertafel zijn voorzien van 
aansluitpunten om laptops of tablets op het LED scherm te tonen. Het kantoor van de directie is afsluitbaar en 
aan de gevel gelegen en is voorzien van een bedienbare zicht- en zonwering. De ruimte is zodanig gesitueerd dat 
er geen overlast wordt ervaren van bezoekers. 
 
Kantoren leidinggevenden (3 werkplekken) 
De drie separatie kantoren voor de leidinggevenden bieden per ruimte plek voor één werkplek waarbij het bureau 
met een druppel wordt verlengd om met twee personen te overleggen. Aanvullend is er per ruimte plek voor één 
kast. De werk- en vergaderplek zijn voorzien van voldoende elektra- en datapunten. De werkplek is voorzien van 
twee monitors en kijkt uit op de deur. De kantoren van de leidinggevende zijn aan de gevel gelegen en per ruimte 
voorzien van bedienbare zicht- en zonwering. De kantoren zijn afsluitbaar en gesitueerd in de ruimten voor de 
betreffende afdelingen, met een zichtrelatie naar de werkplekken van de afdeling (niet voor leidinggevende HR en 
Finance). De ruimten zijn zodanig gesitueerd dat er geen overlast wordt ervaring van bezoekers. 
 
Afsluitbare archiefkasten 
HR en Financiën krijgen afsluitbare archiefkasten in de ruimte van de betreffende afdeling. 
 
Vergaderruimten 
Drie vergaderruimten bedoeld voor intern overleg worden opgenomen, als volgt verdeeld: 
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• één grote vergaderruimte van 50 m2 voor minimaal 30 personen 
• twee kleine vergaderruimte van elk 12 m2 voor minimaal 8 personen, met flexibele scheidingswanden naar 

één grote ruimte te veranderen.  
 
Elke overlegruimte voorzien van audiovisuele middelen zoals een LED scherm en voldoende aansluitpunten om 
een laptop of tabel op het scherm te tonen. Ten behoeve van het scherm dienen er voldoende aansluitpunten te 
worden voorzien. De vergaderruimten bevinden zich buiten de voor bezoekers toegankelijke zone. De ruimte 
bevindt zich in de nabijheid van de flexwerkruimte. De ruimte is voorzien van per ruimte bedienbare zichtwering. 
 
Vaste plekken en flexplekken 
De vaste plekken en flexplekken bieden werkplekken voor het kantoorpersoneel. De werkplekken bevinden zich 
buiten de voor bezoekers toegankelijke zone, in de nabijheid van de overlegruimten. De flexplekken bevinden 
zich op korte afstand van het kantoor van de betreffende leidinggevende. De ruimten zijn voorzien van goede 
akoestische demping en hebben een lichte uitstraling. De ruimten bevinden zich aan de gevel met voldoende 
daglicht. De ruimten zijn per deelruimte voorzien van bedienbare zicht- en zonwering. 
 
Voor iedere werkplek (vast en flex) wordt rekening gehouden met één bureau met dubbele monitor en voldoende 
aansluitvoorzieningen. De werktafels en bureaustoelen zijn eenvoudig individueel in hoogte verstelbaar. Voor 
iedere werkplek wordt rekening gehouden met in basis 0,5 m1 legplank aan kastruimte.  
 
Een printer dient in een centraal gelegen separaat af te sluiten (en af te zuigen) ruimte te worden geplaatst. 
 
Magazijn 
Op begane grond gelegen, met enkele overheaddeuren waardoor een bus inpandig geladen/gelost kan worden. 
Palletstellingen in deze ruimte situering, op een nader te bepalen positie. Verder een vrij indeelbare ruimte zonder 
kolommen.  
 
Techniekruimte 
Technische ruimten voor kantoor AmstelveenSport (en ook Denksport) voor verwarming en luchtbehandeling bij 
voorkeur in combinatie met de technische ruimten van nieuwbouw 25x21x2,5 meter zwembad. 
 
Overig 
Vanuit AmstelveenSport zijn de volgende aandachtspunten meegegeven die liggen op het grensvlak van het 
gebouw en terrein: 
• beweegbussen staan overdag voor de entree en moeten bij het magazijn kunnen komen, ’s avond op eigen 

terrein met laadpalen binnen de hekken. 
• eigen autoparkeerplaatsen voor medewerkers aan de zijde Startbaan. Eventueel eigen oprit vanaf Startbaan? 
• eigen fietsenstalling voor medewerkers, afsluitbaar met laadpalen;  
In hoofdstuk 7 (Terreininrichting) zijn deze punten meegenomen. 

4.4.4 Denksportcentrum 
De indeling van het Denksportcentrum ligt nog niet definitief vast. Om enigszins een beeld te krijgen van de 
ruimte-indeling is in het ruimteprogramma een indicatieve verdeling van ruimten opgenomen. Hieraan kunnen 
geen rechten worden ontleend. Nadere verdeling van ruimten en oppervlakten dient nog plaats te vinden met de 
vertegenwoordigers van het Denksportcentrum.  
 
Zoals eerder aangegeven is het wenselijk dat er een interne verbinding tussen het Denksportcentrum en de 
kantoren van AmstelveenSport mogelijk is, bij voorkeur via de centrale hal van beide functies.  
 
Voorlopig uitgangspunt is dat het Denksportcentrum casco wordt opgeleverd. De afwerking en inrichting wordt 
vervolgens door het Denksportcentrum bekostigd en uitgevoerd. De definitieve demarcatie dient nog in overleg 
met de vertegenwoordigers van het Denksportcentrum te worden bepaald.  
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4.4.5 Optionele functie: gezondheidscentrum 
Ook voor de optionele functie Gezondheidscentrum ligt de indeling nog niet vast. Vooralsnog is 600 m2 bvo het 
uitgangspunt. Net als bij het Denksportcentrum is ook voor deze functie in het ruimteprogramma een indicatieve 
verdeling van ruimten opgenomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Nadere verdeling van ruimten 
en oppervlakten dient nog plaats te vinden met de vertegenwoordigers van het Gezondheidscentrum.  
 
De entree van het Gezondheidscentrum dient goed vanaf het entreegebied aan de Van der Hooplaan zichtbaar te 
zijn. Parkeren voor de deur, zeker voor minder validen, is een eis. 
 
Ook voor het Gezondheidscentrum geldt het voorlopige uitgangspunt is het casco wordt opgeleverd. De 
afwerking en inrichting wordt vervolgens door het Gezondheidscentrum bekostigd en uitgevoerd. De definitieve 
demarcatie dient nog in overleg met de vertegenwoordigers van het Gezondheidscentrum te worden bepaald.  

4.5 Ruimteafwerkstaat 
Uitgangspunt is dat de ruimten voor de basisfuncties 25 x 21 x 2,5 meter zwembad en kantoren AmstelveenSport 
geheel afgewerkt worden opgeleverd. De ruimten voor de optionele functies Denksport en Gezondheidscentrum 
worden casco opgeleverd. De bijlagen 1 en 2 geven een nadere uiteenzetting van de ruimteafwerkingen. 
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5 Technische prestatie-eisen 

5.1 Techniek 
De technische criteria vormen het uitgangspunt voor de raming van de bouwkosten. Conform de NL/SfB-codering 
is systematisch per gebouwelement bepaald welke technische uitgangspunten gehanteerd zijn. De NL/SfB is een 
classificatiemethode om gebouwelementen te ordenen en op overzichtelijke wijze te kunnen groeperen. De 
criteria beschrijven op hoofdlijn de prestatie of maatregel die vertaald moeten worden in het ontwerp. 

5.1.1 Onderbouw (NL-SfB 10) 
Uitgangspunt is dat het gebouw wordt gerealiseerd op veengrond, zodat een palenfundering benodigd is. Het is 
de verwachting dat de grondwaterstand dusdanig hoog ligt, dat bemaling in de bouwpunt benodigd is. Een en 
ander te bepalen o.b.v. de sondeergegevens, grondwatermetingen en het planconcept.  
 
De betonkelder van het zwembad bestaat uit de technische kelder en de bassinkuip. Zowel de keldervloeren als 
de buitenwanden van de kelder worden voorzien van thermische isolatie. De afwerking aan de binnenzijde is 
schoon beton en een gevlinderde vloer, ingewerkt met vuilafstotende natuurlijk lijnolie. 
 
De begane grondvloer van de natte ruimtes wordt uitgevoerd als betonvloer, gezien de hoge waterbelasting op 
deze vloeren. De overige begane grondvloeren van het zwembad en overige functies, kunnen als geïsoleerde 
kanaalplaatvloer worden uitgevoerd. 

5.1.2 Bovenbouw (NL-SfB 20) 
De bovenbouw wordt opgedeeld in elementen navolgend toegelicht. Het principe is dat daarbij demontabel 
bouwen en flexibiliteit om functionele wijzigingen in de toekomst mogelijk te maken worden gehanteerd. 
 
Buitenwanden 
Het uitgangspunt voor de gevelopbouw zijn goed geïsoleerde elementen, die circulair zijn opgebouwd. De 
gevelelementen worden gemonteerd aan de hoofddraagconstructie. De gevelelementen worden aan de 
binnenzijde bevestigd. De gevel afwerking is als een separate schil toegevoegd aan het gevelsysteem en 
afhankelijk van de architectuur, waarbij onderhoudsvrij en vandalisme proof belangrijke criteria zijn. De 
aansluiting met het maaiveld is resistent tegen fietsen, vandalisme en vervuiling. Er wordt rekening gehouden met 
de inpassing van maatregelen om de bio-diversiteit te vergroten. 
 
Binnenwanden 
De aanwezige binnenwanden dienen vooral geschikt te zijn om te functioneren voor het gebruik van de ruimte en 
de beoogde afwerkingen. Klimaat en vochtscheiding met de zwemzaal is noodzakelijk. De wanden dienen vlak, 
zonder verspringingen en nissen te worden uitgevoerd met voldoende sterkte voor het bevestigen van vaste 
inrichtingen waar nodig. Installatievoorzieningen en kabelwegen zijn weggewerkt en niet zichtbaar. 
 
Vloeren 
Verdiepingsvloeren zijn zodanig gekozen dat geluidshinder wordt voorkomen. Indien van toepassing /mogelijk 
tevens vloerverwarming meenemen. 
 
Trappen en hellingen 
In het zwembad wordt uitgegaan van enkele hellingen en trappen om hoogteverschillen te overbruggen. Er wordt 
voorzien in een representatieve hoofdtrap die de centrale hal met de tribune verbindt. Deze trap heeft een 
hoogwaardig afwerkingsniveau. Een noodtrappenhuis wordt voorzien die eveneens de technische ruimte zal 
ontsluiten. De leuningen en balustraden in de publieke ruimten zijn representatief. 
 
Daken 
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Uitgangspunt is een dakopbouw bestaande uit een lichte constructie met voldoende isolatie en (biologische) 
dakbedekking. Net als de onderbouw en de gevels, wordt het dak bovengemiddeld goed geïsoleerd, aangezien 
de grootste warmteverliezen via het dak verlopen. De daken dienen geschikt te zijn voor de plaatsing van PV 
panelen en/of mossedum dakafwerking. De dakranden zijn stevig en esthetisch opgenomen in het planconcept. 
Installaties (ook LBK’s) staan binnen, afvoeren en uitlaten zijn aan het zicht onttrokken. 
 
Hoofddraagconstructie 
Uitgangspunt voor de hoofddraagconstructie is een constructie van staal op kolommen en met windverbanden 
voor de stabiliteit. Er wordt uitgegaan van een staalconstructie vanwege de grote overspanningen die in een 
zwemzaal aanwezig zijn in combinatie met het relatief beperkte constructieve ruimtebeslag dat een 
straalconstructie met zich mee brengt. De constructie dient geschikt te zijn voor de toepassing. 
 
Geen RVS ophangconstructie 
Vanzelfsprekend is het gebruik van RVS als ophangconstructie in het gebouw niet mogelijk. Hiervoor 
gegalvaniseerd staal gebruiken. 

5.1.3 Afbouw (NL-SfB 30) 
Buitenwand openingen 
Uitgangspunt voor het percentage open geveloppervlak is dat de zichtrelatie tussen de afzonderlijke ruimten 
binnen en buiten is geborgd en speels met het effect van dag- en nacht situatie kan worden ontwerpen. De 
beleving van zwemsport vanuit het entree gebied en ligweide is van belang. Uitgangspunt is dat de 
gevelopeningen worden voorzien van triple-glas om aan de gestelde U-waarde te voldoen. Er wordt voor de 
buitenwandopeningen uitgegaan van een combinatie van aluminium kozijnen en vliesgevels, waarbij het 
aluminium is gepoedercoat en geschikt voor het zwembadklimaat. 
 
Binnenwand openingen 
Uitgangspunt voor het aantal kozijnen in de binnenwanden is dat de zichtrelatie tussen de afzonderlijke ruimten 
binnen met de zwemzaal en logistieke ruimten is geborgd. Het relatieschema geeft de basale zichtrelaties weer 
die dienen te worden ontwerpen, echter zal door middel van zicht op ruimten goed toezicht en beheer mogelijk 
moeten zijn. De beleving van zwemsport vanuit het entree gebied en ligweide is van belang. 

5.1.4 Afwerkingen (NL-SfB 30) 
De afwerkingen zijn opgedeeld in verschillende elementen die navolgend zijn toegelicht. Het principe is dat 
daarbij materiaal toepassingen worden gehanteerd die onderhoudskosten reduceren en bestendig tegen de 
gebruikersaspecten als vandalisme, intensief gebruik en zwembad milieu. Tevens dient rekening gehouden te 
worden met de principes van circulariteit en C2C. 
 
Buitenwandafwerkingen 
Er dient rekening gehouden met hoogwaardige gevelbekleding, om een bijzondere architectonische uitstraling te 
kunnen realiseren. De bijzondere uitstraling van de gevel richt zich met name op het bouwdeel nabij de entree en 
richting de Van der Hooplaan en Startbaan, vanwaar het gebouw in de winterperiode goed zichtbaar zal zijn. Het 
gebouw wordt voorzien van een verlichte naamsaanduiding. 
 
Binnenwandafwerkingen 
• De wanden van de entree worden voorzien van hoogwaardige, sfeerbepalende afwerkingen. 
• De sanitaire ruimtes worden voorzien van wandtegelwerk. 
• Als wandafwerking in de kantoorruimten en overlegruimte is sauswerk of glasvliesbehang voorzien. 
• De wasruimte en kleedruimten voor het personeel worden voorzien van wandtegelwerk. 
• Het bassin wordt voorzien van zwembadtegels met een waterkerende laag (membraam). Het bad wordt, tot 

60cm onder de waterlijn, voorzien van epoxyvoeg. 
• De wanden van de zwemzaal worden voorzien van tegels en geluidsabsorberende wandafwerkingen. De 

tegels worden tot 2,50 boven vloerniveau aangebracht. Tot op 0,3 meter boven perronniveau wordt, achter het 
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tegelwerk, een membraam toegepast. Boven het tegelwerk worden geluidsabsorberende materialen 
toegepast dat voldoet aan de voorgeschreven absorptiewaarden. 

• De achterwand van de tribune wordt voorzien van eenvoudig reinigbare afwerkingen. 
• De bergingen worden voorzien van afwerking die resistent is tegen botsen van materiaalkarren en/of grote 

elementen. 
• Voor de kleedcabines en toiletcabines wordt uitgegaan van volkern wanden. 
• De bouwkundige wanden rondom de kleedkamers, alsmede de sanitaire ruimtes, miva-kleedruimte en 

douches worden voorzien van tegelwerk. 
• De technische ruimten worden niet voorzien van specifieke wandafwerking. 
 
Vloerafwerkingen 
• In de entreezone is een resistente vloer die eenvoudig reinigbaar is en zeer weinig onderhoud behoeft, bv tegels. 
• De tochtsluis wordt uitgevoerd met een schoon- en droogloopmat. 
• Alle sanitaire ruimtes, kleedruimten en keuken worden voorzien van vloertegels.  
• De kantoren worden voorzien van tapijt, die in de algemene bergingen wordt doorgevoerd. 
• De perronvloeren in de zwemzaal worden voorzien van zwembadtegels met een antislipwaarde C. De 

perronvloeren worden bovendien onder de tegels voorzien van een waterkerend membraam. Het tegelwerk 
wordt doorgetrokken in de bergingen en in de kleedruimtes. 

• De bodem van het bassin wordt ter plaatse van beweegbare bodems niet afgewerkt met zwembadtegels, 
gezien de vloerafwerking de beweegbare bodem zelf betreft. 

• Uitgangspunt voor de vloerafwerking op de tribune is een materiaal dat eenvoudig reinigbaar is en zeer weinig 
onderhoud behoeft. 

• Technische ruimten waterbehandeling: wanden en vloeren zijn vloeistofdicht en goed reinigbaar. 
 
Regelkasten en overige installaties in de kelder staan minimaal 300 mm verhoogd ten opzichte van vloerniveau. 
 
Plafondafwerkingen 
• In de publieksruimten dienen de plafonds geschikt te zijn t.a.v. de akoestische absorptie en vandalisme; 
• In de entreezone wordt uitgegaan van een hoogwaardig en esthetisch plafond passend bij de beleving van het 

planconcept.  
• In de keuken en sanitaire ruimten worden een systeemplafond toegepast. 
• De personeelsruimten worden voorzien van een basis systeemplafond. 
• In de zwemzaal wordt een representatief plafond voorzien met geluidsabsorberende en balvaste 

eigenschappen. 
• De juryruimte en badmeesterpost worden voorzien van vochtbestendige systeemplafonds. 
• In de bergingen wordt er geen plafond aangebracht. 
• In de kleedruimten wordt uitgegaan van vochtbestendige systeemplafonds. 
• In de technische ruimten en bergingen zijn geen specifieke eisen behoudens dat er geen risico mag zijn dat 

installaties worden geraakt in het manoeuvreren met materialen. 
• Algemeen: plafonds waarboven techniek verwerkt zit moeten makkelijk bereikbaar zijn en blijven. 
 
Dakafwerkingen 
Op een deel van het dak worden PV-panelen aangebracht. Om het rendement van de PV-panelen te 
optimaliseren wordt als uitgangspunt witte dakbedekking aangehouden. De dakafwerking dient geschikt te zijn 
voor de verzekering voor toepassing van PV over het hele dak, dus in de keuze van het dakpakket dient een FM 
approved dak als uitgangspunt, evenals valbeveiliging. 

5.1.5 Mechanische installaties (NL-SfB 50) 
Mechanische installaties hebben betrekking op de ventilatie, warmtedistributie, koeling en waterbehandeling. De 
mechanische installaties bepalen in grote mate de duurzaamheid en daarbij de exploitatiekosten van het gebouw. 
Alle installaties dienen inpandig te worden geplaatst waar mogelijk. Onderstaande uitgangspunten liggen hieraan 
ten grondslag: 
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Werktuigbouwkundig - klimaat 
a. De luchtbehandeling kent een hoog rendement WTW (minimaal 80% voor de zwemzaal) waarbij de distributie 

in zones kan worden verdeeld om multifunctionaliteit te waarborgen. Per zone dient de luchtbehandeling aan- 
en ingeschakeld te kunnen worden en in werking geregeld op de belasting in de ruimte. Er dient daarbij 
voldoende waarborg dat de schadelijke reststoffen in het zwembad (o.a. trichlooramnies en andere stoffen) 
worden afgevoerd; 

b. Er zijn lucht-water warmtepompen voorzien die warmte opwekking verzorgen. Voor piekmomenten dient een 
oplossing te worden voorzien die een gasaansluiting overbodig maakt. Als back-up in geval van uitval van de 
reguliere warmtepompen dient de installatie aangesloten te worden op de verwarmingsinstallatie van het 
buitenbad. Evenzo moeten voorbereidingen getroffen worden voor een eventuele latere aansluiting op de 
WRK leiding. Bij extreme winterse omstandigheden mag de verwarmingsinstallatie van het buitenbad 
bijspringen om ook bij, bijvoorbeeld vanaf -10 °C buiten de ingestelde water- en luchttemperaturen 
gewaarborgd zijn. Het op te stellen vermogen is tot een buitentemperatuur bij -10 ° buiten dus precies 
toereikend om badwatertemperaturen en ruimtetemperaturen te handhaven bij normaal gebruik van het bad. 

c. Hemelwater ontkoppeld en afvoeren buitenlangs, geleid naar opslag onder bestrating (voorkeur) of naar 
oppervlaktewater. 

d. Er wordt voorzien in een uitgebreid GBS systeem dat het beheer van het zwembad op al zijn componenten 
eenvoudig maakt. 

 
Werktuigbouwkundig - overig 
a. Er is uitgegaan van waterbesparend sanitair, waarmee een waterbesparing van 30% kan worden bereikt ten 

opzichte van standaard sanitair. 
d. Restwarmte uit het douchewater wordt middels een douchewater WTW onttrokken en wordt ingezet voor de 

opwarming van het badwater. Opslaan in buffer/boiler, met aandacht voor legionellapreventie. 
 
Waterbehandeling 
a. De ontwerp watertemperatuur is 27 graden Celsius. 
b. Een waterbehandeling voorbereid op 2-temperaturensysteem, de toepassing van zoutelektrolyse type 

chloorgas en UV-installatie. Uitgangspunt is de toepassing van kunststof filters (geen bouwkundige filters). 
c. Bij uitval van pomp of systeem dient voldoende back-up aanwezig te zijn om het bassin in bedrijf te houden; 
d. De kwaliteit van het zwemwater moet voldoen aan de WHVBZ. Ook moet worden voorgesorteerd op de 

aangekondigde nieuwe zwemwaterwet. De installatie moet dusdanig worden ontworpen en gerealiseerd dat 
het zwemwater ook aan deze nieuwe wet kan voldoen; 

e. Er wordt voorzien in automatische zwembadmonitoring dat aansluit op het gebouw beheer systeem. 
f. Er wordt een goede en snelle verdeling van het toevoerwater (en daarmee de verdeling van vrij chloor) 

geborgd, ook boven de beweegbare bodems. 
g. Mogelijkheid tot aansluiting PVT panelen, nader te onderzoeken. 
h. Mogelijkheid tot zonnecollectoren met warmte-opslag in combinatie met water-water warmtepompen, nader te 

onderzoeken. 

5.1.6 Elektrotechnische installaties (NL-SfB 60) 
Het nieuwe zwembad zal ‘all-electric’ worden uitgevoerd. Dit houdt in dat er geen gasaansluiting is voorzien en 
dat alle warmte middels elektriciteit wordt opgewekt. Ten aanzien van de elektrotechnische installaties worden 
onderstaande uitgangspunten gehanteerd: 
a. Op het dak van het zwembad zijn PV-panelen voorzien, zoveel als mogelijk, met minimaal 350 Wattpiek/paneel.  
b. Er wordt een traforuimte voorzien voor de energievraag tijdens piekmomenten. Het totale benodigde 

vermogen dat vanuit het net geleverd dient te worden, zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Er wordt in de 
exploitatie als uitgangspunt gehanteerd dat de benodigde energie groen wordt ingekocht; 

c. Alle verlichting wordt in LED uitgevoerd en de sturing daarvan is sterk in ontwikkeling en reduceert de energievraag 
en de onderhoudskosten. Door de verlichting te koppelen aan het gebouw beheersysteem (GBS) en de intensiteit 
van gebruiken programmering, leidt dit tot efficiënt en flexibel gebruik; 

d. Er wordt uitgegaan van een data netwerk met volledige Wifi-dekking, berekend op een volledige bezetting van 
het zwembad, waarbij de bandbreedte voldoende geschikt is voor het data gebruik anno 2022; 
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e. Het zwembad wordt voorzien van een uitgebreide geluidsinstallatie, die is op te delen in verschillende zones 
die afzonderlijk kunnen worden aangestuurd. Muziek is nodig voor wedstrijd- en doelgroep activiteiten (bijv 
aquagroepen), van de morgen tot in de avond. In de zwemzaal een inplugpunt in de muur (midden van lange 
kant) voor het inpluggen van een device om de installatie mee te bedienen.  

f. Het bassin wordt uitgevoerd met RGB LED onderwaterverlichting, die bedienbaar is op muziek; 
g. Er wordt voorzien in een HighDefinition CCTV systeem (incl. software en display) voor zowel het beheer in het 

zwembad als buiten het gebouw. Intern dienen alle doorlooproutes en toegang tot hoofdfuncties in beeld te 
worden gebracht. Tevens in de zwemzaal een goed beeld op het bassin. Voor de buitenruimte dient vanaf het 
gebouw het beheer met camera’s van de buitenruimte mogelijk te zijn. Dat houdt in zicht op alle entree en 
toegangzones in het terrein en het parkeerterrein. 

h. De toegangscontrole bestaat voor het grootste gedeelte uit een elektronisch sluitsysteem op alle deuren die 
de zones van elkaar afscheiden. Het kassa-, kaartjes- en toegangssysteem alsmede de lockers dienen met 
elkaar te kunnen functioneren op een nader door de exploitant te bepalen software systeem. Daarnaast zijn 
de zones binnen de dienstenruimten en techniek eveneens voorzien van een elektronisch sluitsysteem. De 
overige deuren zijn voorzien van cilindersloten. 

i. Beveiligingscamera’s (aantal en posities nader te bepalen) meenemen, aan te sluiten op huidig systeem. 

5.2 Bouwfysica 
In deze paragraaf zijn de bouwfysische eisen die aan het gebouw en de ruimtes gesteld worden opgenomen.  
De omschreven eisen zijn aanvullend ten opzichten van de uitgangspunten zoals omschreven bij de technische 
uitgangspunten. 

5.2.1 Geluid 
Onderscheid wordt gemaakt in ruimteakoestiek en geluidswering. 
 
Ruimteakoestiek 
De akoestiek van een ruimte wordt bepaald door het volume en vorm van de ruimte en de afwerkingsmateralen. De 
akoestiek wordt uitgedrukt in een gewenste nagalmtijd in seconden, zoals beschreven in onderstaand tabel. Het is 
belangrijk dat sprekers goed te verstaan zijn en dat rumoer niet storend is. Hinderlijke (flutter)echo’s dienen te 
worden vermeden. Specifiek voor zwembaden geldt dat het door (noodzakelijke) toepassing van harde materialen 
niet eenvoudig is een goede akoestiek te bereiken. Met name nagalmtijd (over alle frequentiebanden) dient zoveel 
mogelijk te worden beperkt. Afhankelijk van het volume van de ruimte kan een langere nagalmtijd acceptabel zijn. 
Een gelijkmatige verdeling van de galm over de verschillende frequentiebanden is daarbij eveneens van belang. In 
de ontwerpfase dient de te verwachten nagalmtijd door middel van een 3-dimensionaal akoestisch rekenmodel te 
worden berekend. Aanvullend aandachtspunt is de vormgeving van overloopgoten en andere afvoeren: het water 
dient te worden ‘geleid’, zodat geluidsoverlast van vallend water zoveel mogelijk wordt voorkomen.  
 
Interne geluidswering 
De geluidsisolatie tussen ruimten dient van een zodanig niveau te zijn dat geluidshinder wordt voorkomen of 
afdoende wordt beperkt. Voorzieningen dienen opgenomen te worden ter voorkoming van geluidsoverdracht via 
andere wegen (omloopgeluid, flankerende overdracht, geluidslekken of installaties). Installatieonderdelen of 
andere doorvoeringen door geluidwerende wanden, plafonds of vloeren worden voorzien van geluidwerende 
doorvoeringen, welke minimaal eenzelfde geluidwering bezitten als de doorboorde wand, plafond of vloer. De 
opgegeven waarde voor de geluidsisolatie is de gemiddelde waarde voor de gehele scheidingsconstructie, dus 
inclusief aansluitingen en dergelijke. De gemiddelde geluidsisolatie van eventuele toe te passen flexibele wanden 
en de aansluitdetails samen bedraagt minimaal 37 dB(A). Flexibele wanden dienen volledig aan te sluiten op het 
plafond, de wanden, de vloer en alle andere omringende constructies. 
 
Externe geluidswering 
In de horecaruimten en de zwemzalen kan elektronisch versterkte muziek ten gehore worden gebracht met een 
maximaal geluidsniveau van 93 dB(A). Om te voorkomen dat de directe omgeving overlast ondervindt van de 
activiteiten die in het zwembad worden georganiseerd, dient voor de gehele inrichting te worden voldaan aan de 
geluidseisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een bouwfysische berekening, waarin de maatgevende 
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locaties in relatie tot de posities van bepalende ruimten van het zwembad worden meegenomen, zal de 
geluidsisolatie van de gevel en het dak (RApop) bepalen. 
 

Ruimte Maximale  
nagalmtijd  

Maximaal Installatie  
Geluidsniveau 
Li,A (dB(A)) 

Luchtgeluidsisolatie 
minimaal DnT,A (dB) 

Kantoren 0,8 sec 35 33 (vanuit ruimte naar verkeersruimte)  
37 (vanuit verkeersruimte naar ruimte) 

Centrale hal 1,0 sec 40 27 (vanuit ruimte naar overige ruimten) 
33 (vanuit ruimte naar sportruimte) 
37 (vanuit ruimte naar MF-ruimte) 

Multifunctionele ruimte 0,8 sec 35 33 (vanuit ruimte naar verkeersruimte) 

EHBO- en juryruimte 1,0 sec 40 37 (vanuit sportruimte naar ruimte) 

Kleed- en doucheruimten 1,0 sec 40 - 

Verkeersruimten 1,2 sec 45 33 (vanuit ruimte naar overige ruimten) 

Zwemzaal maatwerk 45 (incl. overloopgoot) 33 (vanuit ruimte naar overige ruimten) 
37 (vanuit ruimte naar overige zwemzalen) 

Tabel 5: Eisen akoestiek en luchtgeluidisolatie 

5.2.2 Licht 
Daglicht vormt een zeer belangrijke factor voor het welzijn en er zal bij de indeling van de ruimten rekening mee 
moeten worden gehouden. Er dient een optimale verhouding te zijn tussen LTA-waarde (circa 70%) en ZTA-
waarde (maximaal 50%), rekening houdend met positieve invloed op het energieverbruik als hinderlijke 
schitteringen. Invallend zonlicht mag niet hinderlijk zijn in de zwemzaal voor toezicht of zwemmers. Verlichting op 
werkplekken en in overige verblijfsruimten, verkeersruimten en gebruiksruimten dient te voldoen aan de minimale 
eisen van wet- en regelgeving, bouwbesluit en ARBO-regelgeving. 
 
Inbouwarmaturen in het plafond verzorgen de minimumeisen, aanvullende sfeerverlichting wordt hierbij buiten 
beschouwing gelaten. De armaturen in de zwemzaal dient zo geplaatst te worden dat de sporters hiervan geen 
hinder ondervinden. Ook dient er rekening gehouden te worden met de gelijkmatigheid van de verlichting vanuit 
de eisen van NOC*NSF en de KNZB. Er wordt binnen zonwering toegepast bij alle verblijfsruimten welke onder 
invloed staan van direct zonlicht (oost, - zuid en westgevel). De zonwering/screens per ruimte elektrisch 
bedienbaar uitvoeren met aanvullend een centrale regeling per gevel (glazenwasser stand en windkracht), 
integratie / automatische regeling c.q. bediening via GBS.  

5.2.3 Lucht 
Een goede doorspoeling van de ruimte door de ventilatie/circulatie moet zijn gegarandeerd waarbij tevens 
aandacht dient te worden besteed aan een goede lucht toe- en afvoer van afzonderlijke ruimten. De lucht toe- en 
afvoer vindt plaats via een afvoerkanalenstelsel en is voorzien van minimaal 1 aftakking naar iedere ruimte om te 
voorkomen dat luchtstroming naar omliggende ruimten ontstaan. Belangrijk hierbij zijn comfort en het voorkomen 
van tocht. Goede comfort wordt mede bereikt door lage luchtsnelheden en een lage luchtvochtigheid. Ventilatie 
minimaal voldoen aan eisen van wet- en regelgeving,  de geldende praktijkrichtlijnen en eisen vanuit Vastgoed. 
 
De temperatuur in de zwemzaal dient 1 graad Celsius boven de watertemperatuur te zijn. De luchtvochtigheid in 
de zwemzaal moet tussen de 50% en 65% liggen. De ventilatiehoeveelheden en maximale luchtsnelheden 
conform Bouwbesluit en de normen NOC*NSF. Bij verschillende eisen dienen de meest stringente eisen te 
worden aangehouden. De absolute vochtigheid wordt niet losgelaten, deze moet bedragen: 14.0 g/kg bij een 
ruimte temperatuur van 27 ºC naar 15,0 g/kg bij een ruimtetemperatuur van 30 ºC De luchtvochtigheid geldt tot 
een luchtvochtigheid van de buitenlucht van 9 g/kg. De berekening van de ventilatie moet worden uitgevoerd 
conform de VDI 2089 met als extra eis dat in de zomerperiode de waarden ook worden geborgd. 

5.2.4 Thermische isolatie en luchtdichtheid 
Om een optimaal comfort voor de gebruikers te realiseren en om de warmtevraag te minimaliseren, wordt 
hoogwaardige isolatie toegepast in het gebouw. Het open geveloppervlak (beglazing), heeft een aanzienlijke 
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lagere thermische isolatiewaarde dan gesloten geveloppervlakken, waardoor er ter plaatse van open 
geveloppervlak het meeste warmteverlies optreedt. Vanuit gemeente is hier dan ook extra aandacht voor.  
De gewenste isolatiewaarde van de vloeren, gevels en het dak is hoger dan voorgeschreven in het Bouwbesluit. 
 

Onderdeel Rc-waarde (M2K/W) U-waarde (W/m2K) 
Beglazing in buitengevels  ≤ 0,8 
Kozijnprofielen in buitengevels  ≤ 1,2 
Beglazing tussen zwemzalen en overige ruimten  ≤ 2,0 
Gesloten gevelschil ≥ 6,0  
Dak ≥ 8,0   
Vloeren ≥ 5,0  
Kelder ≥ 5,0  

Tabel 6: Thermische isolatie buitenschil 

Door de toepassing van hoge Rc-waarden, zal het grootste warmteverlies optreden door koudebruggen en 
kieren. Dit kan leiden tot condensatie. Koudebruggen dienen te worden vermeden. Het gebouw dient luchtdicht 
uitgevoerd te worden, waarbij er extra aandacht geschonken dient te worden aan de zwemzalen, gezien hier het 
grootste warmteverlies wordt verwacht en de grootste kans op condensatie door de hoge luchtvochtigheid. Om de 
warmteverliezen te beperken geldt een luchtdichtheid Qv;10-waarde per m2 (dm3/sm2) ≤ 0,2. 
 

Ruimte Qv;10-waarde per m2 (dm3/sm2) 
Zwemzalen ≤ 0,10 
Overige ruimten ≤ 0,20 

Tabel 7: Luchtdichtheid 
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6 Vaste en losse inrichtingen 

Onderscheid wordt gemaakt in vaste en losse inrichtingen. Losse inrichtingen zijn voor rekening van 
AmstelveenSport / DenkSportcentrum. Tenzij hieronder en in bijlage 5 expliciet meegenomen. 

6.1 Vaste inrichtingen 

6.1.1 Centrale ruimten 
Toegang naar binnenbad 
De huidige centrale entree en hal blijven gehandhaafd. Aan de zijde van de sporthal dient een toegang naar de 
nieuw te realiseren corridor te worden gerealiseerd. De toegang naar deze corridor voorzien van 
toegangscontrole, bij voorkeur zichtbaar vanuit receptiebalie. 
 
Toegangscontrole  
In de huidige centrale hal voor de toegang naar de corridor wordt een digitaal toegangscontrolesysteem voorzien, 
uitgevoerd met minimaal twee stuks toegangstourniquets, die zowel als ingaand als uitgaand kunnen dienen, en 
minimaal één in breedte en bediening geschikt voor een miva-toegang en groepen. Dit systeem moet aansluiten 
c.q. geïntegreerd worden met het huidige toegangssysteem. Eenmalige toegangsbewijzen kunnen worden 
gekocht bij de kassa en automaat. Abonnementen kunnen worden opgewaardeerd bij een 
opwaarderingsautomaat in de centrale hal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalige toegangskaartjes en 
abonnementen. De toegangspoortjes moeten ook geopend kunnen worden met de badges/druppels/pasjes die 
gebruikt worden om het sluitsysteem van de deuren van verschillende ruimtes/zones te bedienen.  
Bezoekers hebben enkel toegang tot de kleedzone en zwemzaal na het aanbieden van een geldig 
toegangsbewijs. De toegangscontrole dient zo te zijn vormgegeven dat kans op misbruik wordt geminimaliseerd. 
 
Entreehal met ontvangstbalie kantoren AmstelveenSport 
De hal van AmstelveenSport krijgt een eigen entree. Dit als tourniquette of toegangssluis vormgeven. In de hal 
staat een ontvangstbalie. Deze ontvangstbalie is aansprekend van vorm en beschikt over één werkplek met 
voldoende kastruimte. Er is een verlaagd gedeelte voorzien voor mindervaliden. Voor de ontvangstbalie dienen 
de volgende uitgangspunten aangehouden te worden. 
• De ruimte dient te voorzien in een volwaardige werkplek, met een elektrisch in hoogte verstelbaar werkblad; 
• De ruimte dient te voorzien in 1 standaard ontvangstpunt om bezoekers te woord te staan. Dit ontvangstpunt 

mag gecombineerd worden met de werkplek (let op arbo-eisen voor temperatuur, ventilatie en verlichting!); 
• De ruimte dient geschikt te zijn voor het te woord staan aan kinderen en mindervaliden (rolstoelvriendelijk). Dit 

kan gerealiseerd worden middels een gecombineerd ontvangstpunt of separaat ontvangstpunt;  
• In of in de buurt van het ontvangstmeubel (bijvoorbeeld in de achterwand) op te nemen een tablet voor de 

licht-, geluids-, omroepinstallatie en overige centraal bedienbare onderdelen van de accommodatie; 
• Uitbreiding naar meerdere ontvangstpunten dient mogelijk te zijn, anticiperend op een latere uitbreiding van 

het zwembad (latere keuze renovatie / vervangende nieuwbouw).  
• In het ontvangstmeubel dienen voldoende voorzieningen te zijn opgenomen om latere inpassing van kassa’s, 

printers, pinapparaten, kaartverkoop automaat, toegangscontrole, CCTV, bedienpaneel, omroepinstallatie etc. 
te faciliteren. Tevens dienen er voldoende aansluitpunten te worden voorzien voor één volwaardige werkplek. 
Van deze kassalade mag de medewerking geen last ondervinden bij het zitten/werken aan het bureau. 

6.1.2 Zwembad 
RVS ophangconstructies zijn niet toegestaan, deze dienen uitgevoerd te worden in gegalvaniseerd staat. 
 
Badinrichting – RVS 
• In en rond het zwembad worden de nodige vloerpotten en lijnkommen voorzien t.b.v. wedstrijdzwemmen, 

waterpolo, leszwemmen en recreatief gebruik; 
• Bassintrappen: vier stuks in het wedstrijdbad;  
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• Acht stuks vaste startblokken t.b.v. wedstrijdbad OSB11 t.b.v. training en wedstrijden; 
• Voorzieningen t.b.v. mobiele MIVA lift; 
• Belijningen en volledige badinrichting voor officiële wedstrijden; 
• Traningsvoorzieningen waaronder, trainingslijnen, hangende doelen, keernetinstallatie, etc.; 
• In de baden zijn ‘niet duiken’ en ‘waterdiepte’ borden opgenomen zonder reclame uiting of bedrijfsnaam. 
 
Scorebord en aantikplaten 
In het wedstrijdbad wordt een full LED scorebord voorzien met de afmetingen ca. 5x3 meter, welke tevens 
geschikt is voor het tonen van reclame-uitingen of ander beeldmateriaal. De beeldschermen dienen draadloos, 
maar ook met vast inprikpunt bediend te kunnen worden vanuit het zwembad en de juryruimte. Het scorebord 
dient goed zichtbaar te zijn voor het publiek, de scheidrechter, jury en officials.  
 
In het wedstrijdbad worden, gekoppeld aan het scorebord, twee digitale (schot)klokken voorzien, achter de 
waterpolodoelen, diagonaal tegenover elkaar. Voor wedstrijdzwemmen dient het scorebord de mogelijkheid te 
hebben om namen van zwemmers te tonen. Ook dient het scorebord foto’s te kunnen tonen, tijden per zwemmen 
en algemene informatie. Met betrekking tot waterpolo dient het scorebord ook de mogelijkheid te hebben om 
wedstrijdstanden en verenigingsnamen weer te geven. Daarnaast moeten ook periode aanduidingen, uitsluitingen 
en time outs getoond kunnen worden.  
 
Positie van het scorebord is zodanig gekozen dat deze goed zichtbaar is vanuit het water als ook vanaf de tribune 
en juryruimte. Bij voorkeur wordt het bord geplaatst aan de lange zijde van het wedstrijdbad. 
 
Beweegbare bodems en keerwand 
Specificaties volgen. 
 
Kleedcabines  
In de kleedruimtes van het zwembad worden volkeren kleedcabines voorzien, te weten: 
• Groepskleedruimten, allen toegankelijk voor mindervaliden;  
• Wisselcabines; 
• Gezinscabines; 
Zie voor beschrijving hiervan paragraaf 4.4.2. 
 
De positionering en draairichting van de deuren wordt bij alle kleedruimten zo gekozen dat inkijk vanuit de vuile- 
en schone voetengang wordt geminimaliseerd, maar dat de doorgang voor bezoekers in een rolstoel niet wordt 
belemmerd. Alle kleedruimten worden zoveel mogelijk uitgevoerd in prefab en demontabele elementen, zodat 
aanpassingen in de toekomst eenvoudig kunnen worden doorgevoerd. De kleedruimten worden vrijhangend 
uitgevoerd, waarbij het gebruik van pootjes wordt geminimaliseerd om schoonmaak te vereenvoudigen. De 
kleedruimten worden voorzien van zitregels zonder pootjes en kledinghaken boven de zitregels. Vanaf de vuile en 
schone voetengang is het duidelijk zichtbaar of de kleedruimte een heren- of dameskleedruimte betreft.  
 
De minimale vrije doorgang van de afzonderlijke kleedruimten bedraagt 2100mm (hoogte) en 700mm (breedte). 
Er wordt geadviseerd rekening te houden met de vrije hoogte in de kleedzone in verband met de spreiding van 
verlichting. 
 
De ruimten moet eenvoudig schoongemaakt kunnen worden en is voorzien van voldoende afvoerputten/goten om 
de vloer eenvoudig te reinigen en voorzien van voldoende afschot om plasvorming te voorkomen.  
 
Miva kleedruimte 
De wens is om een ‘royale’ miva kleedruimte op te nemen (ca 3,0 x 4,0) en die moet geschikt zijn voor het 
omkleden en douchen van personen die op een brancard verzorgd worden. Deze ruimte is uitgevoerd met een 
douchevoorziening (handdouche), wastafel en toilet. De miva ruimte is bereikbaar vanuit de schone voetengang, 
waarbij er een doorgang is tussen de vuile en schone voetengang of vanuit de vuile voetengang, waarbij de miva 
kleedruimte de buffer is tussen de schone en vuile voetengang. De miva kleedruimte wordt bouwkundig 
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uitgevoerd. In de vuile voetengang, in de nabijheid van de miva kleedruimtes, is een opstelplaats voor minimaal 
drie rolstoelen, waarbij de doorgang voor overige bezoekers niet wordt belemmerd. Bezoekers in een rolstoel 
kunnen hier hun eigen rolstoel omwisselen voor een speciale zwembadrolstoel. De opstelplaats vormt geen 
belemmering voor de doorstroom van bezoekers.  
 
Lockers 
Er worden in totaal 250 lockers voorzien met een hoogte van 600mm. De lockers worden bij voorkeur gestapeld 
uitgevoerd, waarbij er drie lockers boven elkaar geplaatst zijn. Minimaal 10% van de lockers is toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Deze lockers bevinden zich op de onderste rij en zijn voor rolstoelgebruikers duidelijk 
herkenbaar. Er dient rekening gehouden te worden met voldoende ruimte voor bedienpanelen. Dit is afhankelijk 
van de indeling en het type lockerssysteem. De lockers dienen geschikt te zijn voor opbergen van eigendommen. 
De lockers dienen los van de vloer geplaatst te worden zodat er op eenvoudige manier onder de lockers 
schoongemaakt kan worden. 
 
Overig 
Naast bovengenoemde vaste inrichtingen dient er rekening gehouden te worden met de volgende inrichtingen 
welke tijdens het ontwerp nog nader gespecificeerd en uitgewerkt dienen te worden. Dit in samenhang met de 
uitwerking van het ontwerp en de demarcatie met AmstelveenSport: 
• Gevelbelettering (verlicht); 
• Bewegwijzering; 
• Garderobe inrichting met eventueel tassenrek; 
• 4 rolcontainers voor scheiding van afval; 
• Voor de bergruimte van verenigingen dienen er verschillende losse elementen aanwezig te zijn, zoals, 

balkasten, bakken om belijning in op te slaan en een voorziening om duikpakken op te hangen. 

6.1.3 Kantoren AmstelveenSport 
Koffiekamer/kantine/kleine keuken 
Specificatie volgt. 
 
Kleedruimten 
Twee groepskleedruimten voor personeel (ca 3,0 x 4,0), geschikt voor omkleden en douchen. Separaat toilet per 
kleedkamer. Per kleedruimte één wastafel met spiegel. De kleedruimten worden bouwkundig uitgevoerd. Per 
kleedruimte zijn 16 kledinghaken op max. 1,35+vloer voorzien. De deuren draaien naar buiten, waarbij inkijk 
wordt geminimaliseerd. Het vloerveld is voorzien van voldoende afschot, waar plasvorming wordt voorkomen. De 
deuren van de kleedruimten vallen automatisch dicht. De groepskleedruimten zijn afsluitbaar met een cilinderslot. 
 
Lockers 
In de kleedruimten voor personeel worden er in totaal 38 lockers geplaatst van 90 cm hoogte. De lockers worden 
bij voorkeur gestapeld uitgevoerd, waarbij er twee lockers zich boven elkaar bevinden. Het sluitsysteem van de 
lockers is nog nader te bepalen, echter verdient de voorkeur dit te koppelen aan de toegangscontrole. Buiten de 
kleedruimten voor personeel worden er 12 lockers geplaatst voor personeel dat zich niet hoeft om te kleden. In 
alle lockers voor personeel wordt één dubbel wcd opgenomen. 
 
Kantoor- en vergaderruimten 
Specificatie volgt. 
 
Magazijn 
Specificatie volgt. 

6.1.4 Denksportcentrum 
Vooralsnog wordt uitgegaan van casco oplevering. 
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6.1.5 Optioneel: Gezondheidscentrum 
Vooralsnog wordt uitgegaan van casco oplevering. 

6.2 Losse inrichtingen 
De losse inrichtingen zijn voor rekening van AmstelveelSport c.q. Denksportcentrum, tenzij hierboven en in bijlage 
5 expliciet meegenomen.  

6.2.1 Centrale ruimten 
Voor rekening van AmstelveenSport. 

6.2.2 Zwembad 
Voor rekening van AmstelveenSport. 

6.2.3 Kantoren AmstelveenSport 
Niet van toepassing (wordt door gebruiker geleverd). 

6.2.4 Denksportcentrum 
Niet van toepassing (wordt door gebruiker geleverd). 

6.2.5 Optioneel: Gezondheidscentrum 
Niet van toepassing (wordt door gebruiker geleverd). 
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7 Eisen aan terreininrichting 

7.1 Buiten de opdracht van architect van het gebouw 
Het ontwerp van de terreininrichting valt buiten de opdracht van de architect voor het gebouw. Wel wordt van 
tijdens de aanbestedingsfase van de gegadigden verwacht dat ze aangeven hoe hun gebouwontwerp wordt 
ingepast op de locatie en hoe onderstaande eisen aan de terreinrichting hierop aansluiten. 

7.2 Doestelling en uitgangpunten 
Dit hoofdstuk formuleert de kaders voor het ontwerp en de engineering van het terrein bij De Meerkamp in 
Amstelveen. Het behandelt de eisen en uitgangspunten die worden gesteld aan het openbaar terrein bij de 
realisatie en inpassing van het nieuwe zwembad op de locatie. Deze zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, 
eisen van de gemeentelijke richtlijnen voor openbare werken en eisen en wensen vanuit het gebruik en 
omgeving. Het PvE vormt het vertrekpunt voor de uitwerking van een integraal ontwerp van het terrein. 
 
Er wordt gevraagd in samenhang met het gebouwontwerp het terreinontwerp uit te werken. In die samenhang tussen 
de beide ontwerptrajecten dient het ontwerp van het gebouw en het ontwerp van het terrein perfect op elkaar te 
passen. Daarbij is de samenhang op vele onderdelen te waarborgen, te denken valt aan: verlichting, logistiek, 
veiligheid, beeldkwaliteit en materiaaltoepassing. De beide ontwerpen worden ontwikkeld waarbij de expertise van 
architect en de ontwerper van het terrein in samenwerking tot een samenhangend plan moeten komen. 
 
Samenhang met nieuwbouw 
In juli 2021 heeft de gemeenteraad locatie D aangewezen voor de bouw van een nieuw zwembassin van 25x21x2,5 
meter, kantoren AmstelveenSport en het Denksportcentrum. Locatie D is de voormalige locatie van kinderopvang 
Boon, grenzen aan de ligweide ten westen van Sporthal De Meerkamp. Het buitenbad blijft behouden. Daarnaast 
sorteert de gemeente met dit besluit voor op een later besluit omtrent grootschalige renovatie dan wel vervangende 
nieuwbouw van Zwembad De Meerkamp. In geval van vervangende nieuwbouw verhuist de sporthal naar andere 
locatie nabij een scholencomplex en wordt de vervangende nieuwbouw van Zwembad De Meerkamp op locatie D 
grenzend aan de nieuwbouw uit dit PvE. Het terreinontwerp dient hierop aan te sluiten. 
 
Normen, richtlijnen en beleidskaders 
Voor het terreinontwerp hanteert de gemeente de volgende normen, richtlijnen en beleidskaders: 
1. Basis voor ontwerpen van de verkeersstructuur binnen de bebouwde kom is de ASVV 2012 of een recentere 

uitgave hiervan. De in dit PvE aangegeven voorwaarden en eisen vormen een aanvulling of een 
verbijzondering van de ASVV 2012; 

2. Handboek openbare ruimte gemeente Amstelveen (of vergelijkbaar); 
3. Voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een functiebeperking is het “Handboek 

Toegankelijkheid” (CROW-publicatie 210) van toepassing; 
4. Op het gebouw en terrein is ITS totaal 2018 van toepassing, d.w.z. de Integrale Toegankelijkheid standaard 

(ITstandaard). In deze standaard zijn de algemene toegankelijkheidsrichtlijnen en -normen omgewerkt naar 
bouwtechnische eisen, die worden toegepast bij het ontwerpen en realiseren van integraal toegankelijke 
projecten; 

5. Nota Parkeernormen Amstelveen 2021, Afdeling Projecten en Advies, september 2020; 
6. Bij het ontwerpen van de parkeervoorzieningen wordt CROW - Parkeren en ruimtelijke ordening van maart 

2014 toegepast; 
7. Bij het ontwerp van fietspaden wordt CROW-publicatie 230 “Ontwerpwijzer fietsverkeer” toegepast; 
8. Besluit bodemkwaliteit;  
9. Richtlijnen nutsvoorzieningen; 
10. Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS); 
11. De Wet Bodem Bescherming en Wet Verontreiniging oppervlaktewater; 
12. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)/ Besluit omgevingsrecht (Bor); 
13. De eisen en richtlijnen waterschap en de provincie betreffende de waterhuishouding stellen. 
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7.3 Ambities 
Behoud van groen en uitbreiding van water (mede ook vanwege de watercompensatie opgave) zijn belangrijke 
ambities in het terreinontwerp. Daarnaast is zijn de ontsluiting en het parkeren belangrijk. 

7.3.1 Behoud van groen 
In de huidige situatie is het groen erg dominerend en zal voor de nieuwbouw dit moeten worden gecontinueerd. 
Het zicht op de locatie vanaf de omringende straten wordt grotendeels ontnomen door het groen. Dit dient 
gehandhaafd te blijven. Op strategische plekken – vanuit zicht op gebouw en sociale veiligheid – dient de 
ondergroei gereduceerd te worden. Solitaire bomen op het terrein worden, bij voorkeur, ingepast.  

7.3.2 Bereikbaarheid en ontsluiting 
Het orthogonale stratenpatroon dicteert en geeft vorm aan de stedelijke structuur van de wijk. Het plangebied heeft 
haar centrale entree aan de Van der Hooplaan en een secundaire entree / uitrit aan de Sportlaan. Deze wordt 
gedeeld met het AmstelveenCollege. Beide toegangen blijven in het nieuwe plan gehandhaafd. Mogelijk dat voor het 
personeel een nieuwe toegang ter plaatse van de nieuwbouw aan de Startbaan gerealiseerd wordt. Dit is afhankelijk 
van het nieuwbouwplan. De locatie is goed per OV, fiets en te voet te bereiken. Dit blijft gehandhaafd, zodat ook in de 
nieuwe situatie een naadloze aansluiting op het bestaande wandel- en fietsstroken gerealiseerd moet worden.  

7.3.3 Parkeren voor auto en fiets 
Advies- en ingenieursbureau Sweco heeft een parkeeronderzoek uitgevoerd naar de huidige en toekomstige 
parkeersituatie rondom De Meerkamp. Hieruit komt naar voren dat, hoewel er een theoretisch parkeertekort wordt 
berekend, parkeeronderzoek uit 2018 (voor Corona) uitwijst op een lagere bezetting in de praktijk. Feitelijk wordt 
met uitzondering van piekmomenten in gelijktijdig gebruik een overcapaciteit waargenomen. Deze overcapaciteit 
is voldoende om de extra benodigde parkeerplaatsen als gevolg van de nieuwbouw op te kunnen vangen. Aanleg 
van nieuwe parkeerplaatsen is hierdoor niet noodzakelijk. 
 
Voor de fietsparkeerplaatsen ligt dit anders. Feitelijke is er op dit moment én in de toekomstige situatie een groot, 
theoretisch tekort aan parkeerplaatsen. Ook dit beeld strookt echter niet met de uitgevoerde fietstellingen in 2020 
en de beleving van de gemeente. Sweco adviseert om het fietsparkeren regelmatig te blijven monitoren, 
waardoor tijdige bijsturing mogelijk blijft indien blijkt dat de capaciteit niet toereikend is. Om deze bijsturing 
mogelijk te maken dient een ruimte voor de nieuwbouw gereserveerd te worden voor toekomstige fietsenstalling. 
Opschaling van fietsparkeercapaciteit van 200 tot 300 fietsen moet hiermee mogelijk zijn.  

7.3.4 Sociale veiligheid 
Bij het maken van het terreinontwerp is het van belang om rekening te houden met de sociale veiligheid. 
Uiteraard geldt dit ook voor de toegangswegen tot het gebouw, inclusief de fietsenstalling en parkeerterrein. In 
grote lijnen kan gesteld worden dat een sociaal veilige accommodatie een accommodatie is die op vijf criteria 
wordt uitgewerkt en ter goedkeuring wordt voorgelegd. Deze criteria zijn: 
1. Aanwezigheid van sociale controle (toezicht): Toezicht kan uitgeoefend worden door functionarissen zoals 

politie en beheerder; vrijwillig kader dat niet is aangesteld om toezicht te houden, maar door zijn aanwezigheid 
een vorm van sociale controle uitoefent, bijvoorbeeld (balie)medewerkers van het AmstelveenSport en min of 
meer toevallig aanwezigen als sporters en passanten; 

2. Afwezigheid van mogelijke daders: eventuele beschutte plekken in het terrein dienen niet gemakkelijk 
toegankelijk te zijn voor ongewenst bezoek en goed in het zicht te vallen; 

3. Zichtbaarheid: goede verlichting is uitgangspunt en zichtbelemmeringen op plaatsen waar die niet horen 
dienen te worden vermeden. Een overzichtelijke indeling (duidelijk aangeven van in- en uitgangen, 
routewijzers, e.d.) en aanwezigheid van zichtlijnen en transparantie in het terrein dragen bij aan de 
zichtbaarheid van het terrein. Dode hoeken in relatie tot het gebouw worden vermeden; 

4. Alternatieve routes: Er moet een mogelijkheid zijn te kiezen voor een andere route, een andere ingang of 
uitgang. Er moet in ieder geval één veilige route zijn. Alle publiek toegankelijk plekken dienen veilig te zijn. 
Ook een heldere transparante plattegrond draagt bij aan een sociaal veilige omgeving. 
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5. Aantrekkelijke omgeving: In een aantrekkelijke omgeving voelen mensen zich eerder veilig. Een aantrekkelijke 
omgeving is goed onderhouden, schoon en zonder sporen van vandalisme. Daarnaast spelen kleur- en 
materiaalgebruik en aankleding een belangrijke rol bij de beleving van een openbare ruimte op een sportpark. 

7.3.5 Duurzaamheid 
Het ontwerp van het terrein dient in te spelen in het kader van de duurzame ambitie van de gemeente 
Amstelveen, met name op de onderdelen: hittestress beperking, ecologie & biodiversiteit, watermanagement en 
toepassing circulaire ontwerpprincipes t.a.v. de keuze van materiaaltoepassing. 
 
Beleefbaar en natuurlijk groen 
Groen in de openbare ruimte heeft een belangrijke rol binnen het plangebied. Een groene omgeving verhoogt de 
leefbaarheid en gezondheid van bewoners en gebruikers van het gebied. Dit kan worden bereikt door een 
terreinontwerp op te stellen met een goede balans tussen het aandeel verhard en onverhard. Uitgangspunt is dat 
er functioneel en natuurlijk groen wordt aangelegd. Functioneel groen dient actief te worden beheerd, zodat 
mensen zich er prettig en thuis voelen. Natuurlijk groen wordt niet gemaaid en teruggeven aan de natuur. Op dit 
plekken ontstaat ook de biodiversiteit te vergroten. 
 
Hittestress beperking 
Het voorkomen van hittestress is een belangrijk doel van de inrichting van het terrein. Dit kan worden bereikt in de 
keuze van groen, water en verhardingen. Schaduw van groen en het type verharding kan een bijdrage leveren 
aan het tegengaan van hittestress door de kleur, de aard en de omvang van toe te passen materialen bewust te 
kiezen. Bij het selecteren van de groen en materialen dient hier rekening mee te worden gehouden.  
 
Ecologie 
In en om het zwembad zal de ecologische structuur verbeterd kunnen worden door het ontwerp en de keuze van 
voorzieningen hierop te richten. Hierbij draagt het gebouw bij aan de lokale biodiversiteit, natuurwaarden en 
kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, flora en fauna. Voorbeelden van maatregelen zijn: nestkasten voor 
vleermuizen en vogels, insectenmuur, afkoppelen van regenwater met waterdoorlatende bestrating (een 
voorbeeld hiervan is de ZOAK klinker https://tilesystemx.com/), wadi en infiltratiekratten, verduistering van 
lichtbronnen voor nachtdieren, vogel-, vlinder- en bij-vriendelijke bloemen en struiken. 
 
Het niet alleen belangrijk om na te denken waar in het gebied groen wordt ingepast, ook moet er nagedacht 
worden over het type groen dat terugkomt. Bijvoorbeeld door in te zetten op biodiversiteit. Met de herontwikkeling 
is de kans om dit in één keer goed te doen. Daarom moet ecologisch beheer een uitgangspunt zijn. Hoe beter 
planten en struiken in het plangebied passen, hoe sterker en gezonder deze zijn. Dit is belangrijk omdat alleen 
sterke soorten minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen. Ook hebben zij minder onderhoud nodig.  
 
Toepassing circulaire ontwerpprincipes t.a.v. de keuze van materiaaltoepassing  
Het doel is inzet van circulaire materialen die praktisch toepasbaar zijn en eenvoudig in beheer. Er wordt gekeken 
naar CO2-Footprint van de verwaardigde materialen. De toegepaste materialen moeten in de toekomst 
herbruikbaar zijn. Er dient een materialenpaspoort gemaakt te worden waarin inzichtelijk is welke materialen zijn 
gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Zoveel mogelijk voorkomen dat materialen met schadelijke stoffen worden 
toegepast, zoals bijvoorbeeld voorkomend op de C2C Banned List of Chemicals e/o Rode Lijst van TNS.  
 
Watermanagement 
Om wateroverlast, hittestress en droogte te voorkomen, gelden de volgende uitgangspunten voor het plan: 
• Behoud het bestaande open watersysteem (sloten en vijvers) en breid dit uit met tenminste 10% van het 

verharde oppervlak ter compensatie. Watertoets moet nog op basis van het plan worden uitgevoerd; 
• Het regenwater wordt 100% afgekoppeld en dient te worden geborgd en geïnfiltreerd op het ‘’eigen’’ perceel; 
• Het vuilwater wordt aangesloten op het gemeenteriool; 
• Mogelijkheid tot aansluiting avalwater van zwembad (nog relatief schoon) voor sproeisysteem aangrenzende 

kunstgras hockeyvelden, nader onderzoek hiervoor noodzakelijk; 
• Pas zoveel mogelijk groene daken (natuurdak, retentiedak, sedumdak) toe; 
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• Alleen steen toepassen waar steen ook functioneel is (daadwerkelijk als verharding wordt gebruikt); 
• Vrijgekomen ruimte kan worden benut als parkeerzone met groenvakken; 
• Geen steen toepassen om "overhoekjes" op te vullen. Op die plekken waar steen niet nodig is, 

groen/beplanting toepassen;  
• Waar mogelijk halfverharding toepassen voor vertraging regenwaterafvoer en aanvulling grondwatervoorraad; 
• Een goede keuze qua kleur, aard en omgang van de bestrating moet bijdragen aan vermindering hittestress; 
• Vrijgekomen grond uit vijvers benutten voor kruidenrijke heuvels en als basis voor één of enkele insectenhotels. 

7.3.6 Financiële uitgangspunten 
Het ontwerp van het terrein dient rekening te houden met de investeringsraming en de exploitatiekosten. Deze 
kosten betreffen de beheer- en onderhoudskosten (excl. afschrijvingen) voor het totaal van het perceel. De 
financiële uitgangspunten zijn onderstaand opgenomen: 
• Realisatiekosten (excl. ontwerp)   € 650.000,- ex BTW 
• Beheer- en onderhoudskosten terrein  € nader te bepalen 

7.4 Functionele eisen 
De inpassing van het programma van het terrein op het perceel dient integraal te functioneren met alle functies en 
bestaande gebruiksvoorzieningen rondom het perceel. Het ontwerp dient functioneel te worden uitgewerkt waarbij 
de relatie met het gebouw wordt gewaarborgd. In navolgende paragraven zijn de verschillende onderdelen in het 
gebruik uitgewerkt. Het gebouw en terrein moet goed toegankelijk zijn voor: 
• Bezoekers voor de diverse verenigingen/gebruikers en functies in het gebouw; 
• Personeel van AmstelveenSport, waaronder het magazijn. 
• Bevoorrading van de horeca; 
• Bereikbaarheid voor ambulance en brandweer; 
• Mindervaliden (zowel gebruikers als bezoekers); 
• Halen en brengen personen en mindervaliden nabij de entree; 
• Onderhoud vervanging technische installaties van de nieuwbouw en bestaande accommodatie. 
De situering van het gebouw dient bepaald te worden aan de hand van de hoofdentree en logistieke stromen op het 
terrein. De buitenruimte moet zodanig ingericht worden dat er zo min mogelijk problemen ontstaan ten aanzien van 
sociale veiligheid, vandalisme en diefstal. Daarnaast dient het terrein een groene uitstraling te hebben. 

7.4.1 Mobiliteit 
Het stimuleren van alternatief of duurzaam vervoer is wenselijk. Mogelijk kan ook de optie deelvervoer of 
oplaadplekken voor de fiets worden meegenomen. Voldoende en wellicht beveiligde plaatsen dicht bij de ingang 
voor fiets zijn daarbij een grote stimulans en gewenst ten aanzien van mobiliteit. Voor de mobiliteit voor het 
zwembad geldt navolgende: 
 
1. Parkeren personenauto: er dienen enkele verharde parkeerplekken voor bezoekers opgenomen te worden 

nabij de entree, met name voor als afzet plaats en voor minder validen. Deze parkeerplaatsen voorzien van 
duidelijke belijning in het straatwerk zodat parkeervakken goed zichtbaar zijn en het type parkeerplaats. De 
parkeerplaats dient goed verlicht te zijn. De routing van en naar de extra parkeerplaatsen dient logisch te zijn 
waarbij opstoppingen of lastige manoeuvres dienen te worden voorkomen. 

2. MIVA parkeerplaatsen: De MIVA parkeerplekken dienen verhard te zijn en voorzien te zijn van duidelijke 
belijning in het straatwerk. Daarnaast dienen de MIVA parkeerplekken zo dicht mogelijk bij de entree van het 
zwembad gepositioneerd te worden. De MIVA parkeerplaatsen dienen duidelijk aangegeven te staan zodat 
deze niet worden gebruikt door andere bezoekers. De MIVA parkeerplaatsen dienen extra verlicht te zijn. Voor 
de maat van het parkeervak dient de ASVV norm te worden gehanteerd. 

3. Hulpdiensten: De plekken voor de hulpdiensten dienen zich nabij de entree van het zwembad te bevinden. Er 
dienen zo min mogelijk obstakels te zijn in geval iemand met een brancard van het zwembad naar de auto 
van de hulpdiensten moet worden gebracht. Er dient rekening te worden gehouden met een relatief grote 
draaihoek bij de parkeerplaatsen voor hulpdiensten, uitgaande van aan vrachtwagen van 9 mtr lengte. Door 
middel van positionering en belijning in het straatwerk van de plekken dient duidelijk te zijn dat deze plekken 
niet mogen worden gebruikt door bezoekers. De plekken voor de hulpdiensten dienen goed verlicht te zijn.  
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4. Touringcars: Touringcars hebben een relatief grote draaihoek. Hier dient rekening mee gehouden te worden 
bij de inpassing van een afzetplek nabij de entree en een parkeerplaats op het terrein. De ruimte voor 
touringcars kan ook gebruikt worden voor kleine personenbusjes die bezoekers afzetten of ophalen. Bij de 
parkeerplekken dient voldoende ruimte te zijn voor een verzamelplek waar mensen veilig kunnen in- en 
uitstappen. Door middel van positionering en belijning in het straatwerk van de plekken dient duidelijk te zijn 
dat deze plekken niet mogen worden gebruikt door andere bezoekers. De plekken voor touringcars dienen 
goed verlicht te zijn. 

5. Kiss & Ride: er dient een zone te worden voorzien van ca. 6 auto’s voor het afzetten en ophalen van 
bezoekers van het sportcentrum. Dit o.b.v. langsparkeren nabij de entree. De plaats dient logisch en duidelijk 
te zijn in het functioneren van het parkeerterrein en de logistiek van de omgeving. 

6. Fietsen & scooters:  
a. Voor fietsen en scooters van bezoekers dienen nietjes te worden aangebracht. De nietjes dienen nabij de 

entree te worden opgesteld. Indien deze verder van de ingang wordt geplaatst is er risico dat fietsen en 
scooters worden gestald op plekken die daar niet voor bedoeld zijn. Ook hiervoor dient de ondergrond 
verhard te worden. De plekken voor fietsen en scooters dienen goed verlicht te zijn. De plekken voor 
scooters dienen gescheiden te worden t.o.v. de fietsen door duidelijke markering in het straatwerk, 
afscheidingen en aanduidingen in bebording. Aangezien er steeds meer gebruik gemaakt zal worden van 
elektrische fietsen, zullen er voorzieningen voor elektrische laadpunten voor fietsen & scooters voor 
minimaal 10% van het aantal plaatsen opgenomen moeten worden. 

b. Voor de fietsen van het personeel is een afsluitbare fietsenstelling voorzien van 15 plaatsen. Deze ruimte 
bevat minimaal 5 oplaadpunten voor elektrische fietsen. 

7.4.2 Toegang zwembad 
1. Entreezone: De entreezone blijft de huidige entree en is duidelijk herkenbaar. Er dient voldoende verharde 

ruimte aanwezig te zijn voor groepen om te wachten en kort te verblijven. De entree zone dient goed verlicht 
te zijn en een aangename uitstraling te hebben. De entreezone dient makkelijk bereikbaar te zijn vanaf zowel 
fiets en scooterplekken als lopend vanaf de parkeerplekken. De zone dient goed toegankelijk te zijn voor 
mindervaliden. Hierbij dient niet alleen gedacht te worden aan rolstoelgebruikers, maar ook aan mensen met 
bijvoorbeeld beperkt zicht. 

2. Strook toegankelijkheid onderhoud: Er dient een goed begaanbare strook aanwezig te zijn van minimaal 2 
meter rondom het gebouw voor onderhoud aan het gebouw. Deze strook dient goed toegankelijk te zijn vanaf 
het terrein voor een hoogwerker of ander onderhoudsmaterieel. Ten denken valt aan glasbewassing en 
glasvervanging bij breuk, vervangingsonderhoud en overige onderhoudswerkzaamheden aan dakrand of 
gevel.  

3. Toegang compressorruimte duikvereniging: aangrenzend aan de berging van de duikvereniging bevindt zich 
een compressorruimte. De compressorruimte is doormiddel van een dubbele buitendeur gemakkelijk te 
bereiken van buitenaf. Deze toegang dient verhard te zijn en ook gebruikt te kunnen worden als de hoofdingang 
al gesloten is. Dit in verband met zwaar materiaal, bv duikflessen, dat gebruikt wordt door de vereniging en op 
die manier maar een korte afstand getild hoeft te worden. De toegang dient goed verlicht te zijn.  

4. Toegang personeel en inrit extra onderhoud en services waterbehandeling en installaties: er dient te worden 
voorzien in een oplossing in samenhang met de toegang voor het personeel waarbij een toegang wordt 
voorzien met kleine transport- en onderhoudsbusjes naar de technische ruimte van de kantoren van 
Amstelveen Sport en het zwembad. Dit voor het leveren van goederen, chemicaliën (zoals zout) en 
uitwisselen van installaties. 

7.4.3 Inrichtingen 
1. Zitmeubilair: er dient te worden voorzien in aansprekend zitmeubilair in de entreezone van het zwembad voor 

ca. 20 personen. Dit kan als losse elementen worden geplaatst of als geïntegreerd element met het ontwerp 
van het zwembad, e.e.a. in samenhang tussen beide ontwerpen te coördineren; 

2. Afvalbakken: er dient in de entreezone, de fiets- en scooterparkeerplaatsen en de looproutes naar de 
parkeerplaats voor de auto’s in voldoende afvalbakken te worden voorzien. 
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3. Bomen en groen: er dienen bomen op de parkeerplaats te worden voorzien voor het voorkomen van hitte 
stress en de inpassing in de uitstraling van de omgeving. Groen kan worden ingezet als afscheiding tussen 
verschillende functies in het terrein. 

7.5 Technische Eisen 
De uitwerking van de technische eisen wordt nader vorm gegeven op basis van het ontwerp concept. In dit 
hoofdstuk zijn de technische basiseisen opgenomen. Daarbij dient de aanbeveling om de technische uitwerking te 
laten aansluiten bij de ambities op duurzaam vlak van circulariteit van het gebouw. 

7.5.1 Verlichting algemeen 
Er wordt op het gebouw voorzien in buitenverlichting opgenomen bij alle buitendeuren van het gebouw. Deze worden 
geschakeld via een centrale schemerschakelaar en bewegingssensor en het GBS. Voor alle verlichting op het terrein 
zelf geldt het beleidsplan van de gemeente. Er wordt gebruik gemaakt van LED-verlichting om energiekosten te 
optimaliseren. De buitenverlichting van het openbaar terrein zal gekoppeld worden aan de bestaande verlichtingsnet, 
principes daarvan en bestaan uit openbare dynamische verlichting voorzien van een tijdsklok en sensoren. Voor de 
verlichtingssterkte dient de standaard norm voor openbare verlichting aangehouden te worden. Het aantal armaturen 
dient voldoende gelijkmatigheid te waarborgen en het type armatuur is passend op het PvE gemeente.  

7.5.2 Camera installatie buitenterrein 
Voor het kunnen observeren en bewaken van publiekstoegankelijke ruimten is een CCTV-installatie (full colour 
HD-kwaliteit) opgenomen als onderdeel van het zwembad. Ook het buitenterrein dient vanaf het gebouw met de 
installatie op camera te kunnen worden vastgelegd. Er zijn geen aanvullende camera’s op het buitenterrein te 
voorzien en de noodzaak daartoe dient in het ontwerp voorkomen te worden door goed zicht te houden vanaf het 
gebouw. Aandacht voor privacy wetgeving. 

7.5.3 Leidingwerk 
Er dient rekening te worden gehouden met de enkele leidingen die rondom en onder het terrein doorlopen. Op basis van 
het uiteindelijk ontwerp concept kan definitief beoordeeld worden welke kabels en leidingen op het perceel eventueel 
verplaatst dienen te worden. Er dienen voldoende elektriciteitsleidingen te worden aangelegd voor de benodigde 
laadpunten en verlichting op het terrein. Deze voorziening wordt gekoppeld op het openbaar net. Er dienen ook 
mantelbuizen aanwezig te zijn t.b.v. toekomstige elektrische laadpalen vanaf de verdeelkast tot de parkeerplaatsen. 

7.5.4 Verhardingen 
Een belangrijk aandachtspunt is het voorkomen c.q. verminderen van hittestress. Door het gebruiken van open 
verhardingen en/of voldoende groen voorzieningen i.p.v. dichte verharding, kan hittestress beter worden 
voorkomen. Globaal zijn eisen aan de verharding de volgende: 
• Parkeren: conform de benoemde gebruiken conform de relevante aslast en uitwerking maatvoering i.r.t. 

draaicirkels en manoeuvreerruimte; 
• Rijbaan: primaire rijbaan geschikt voor vrachtwagen en touringcar, secundaire rijbanen (geen onderdeel route 

naar opstelplaats) geschikt voor auto’s; 
• De parkeervoorziening wordt grotendeels ingericht in een structuur waarbij verhardingen en open delen 

worden afgewisseld; 
• Bestrating voetgangers: hoogwaardige kwaliteit passend bij het ontwerpconcept 
• Overige bestrating: functioneel gericht op het gebruik 
• Fietsroutes: identiek aan de reeds gerealiseerde fietsroutes 

7.5.5 Groenvoorzieningen 
De groenvoorziening op het perceel is onderdeel van de inrichtingsvraag waarbij rekening dient te worden 
gehouden mat de navolgende (minimale) eisen: 
• Voldoende grote plantvakken bomen van min. 10 m3 doorwortelbare teelaarde / boom. Min. plantvak 2,5x5 mtr. 
• Geen ondergrondse plantvakken, dus geen plantvakken onder de bestrating met bomengranulaat; 
• Plantvakken voorzien van goede grond zonder wortelonkruiden 
De selectie van groen dient rekening te houden met de beheerkosten. 



Bijlage 1 Ruimteprogramma 

 
  

Ruimteprogramma nieuwbouw De Meerkamp Amstelveen
Project: Zwemvoorziening Amstelveen
Projectnummer: 614
Datum: 13-12-2021
Gewijzigd op: 7-2-2022
Onderdeel: wedstrijdbad 25 x 21 x 2m5 meter + kantoren AmstelveenSport + Denksportcentrum (casco)

RUIMTEOMSCHRIJVING Aantal Breedte Lengte NVO NVO Vrije BVO Kelder BG Verdieping
Per ruimte Totaal Hoogte Totaal Vloer Wand Plafond

1 Zwemzaal L B Totaal 1277 1381 0 1186 195
1 Wedstrijdbad incl. tribune 25 21 1 21,0 25,0 525,0 525 5,0 525 0 525 0 Zwembadtegels Zwembadtegels Eilandplafonds, akoestisch, balvast
2 Perrons langs 1 5,0 25 1 25,0 5,0 125,0 125 5,0 130 0 130 0 Zwembadtegels Tegels Eilandplafonds, akoestisch, balvast
3 langs 2 3,5 25 1 25,0 3,5 87,5 88 5,0 91 0 91 0 Zwembadtegels Tegels Eilandplafonds, akoestisch, balvast
4 kop 1 4,5 30 1 29,5 4,5 132,8 133 5,0 138 0 138 0 Zwembadtegels Tegels Eilandplafonds, akoestisch, balvast
5 kop 2 3,0 30 1 29,5 3,0 88,5 89 5,0 92 0 92 0 Zwembadtegels Tegels Eilandplafonds, akoestisch, balvast
6 Tribune zitplaatsen 250p 250 0,6 1,00 0,6 150 2,7 195 0 0 195 Kunststof Stuc + saus Eilandplafonds, akoestisch, balvast
7 EHBO/juryruimte 1 4,0 4,00 16,0 16 2,7 20 0 20 0 Zwembadtegels Tegels Systeem waterbestendig
8 Kindertoilet aanzwemzaal 1 1,0 2,00 2,0 2 2,7 3 0 3 0 Zwembadtegels Tegels Systeem waterbestendig
9 Badmeesterspost / kantoor teamleider 1 4,0 4,00 16,0 16 2,7 20 0 20 0 Zwembadtegels Tegels Systeem waterbestendig
10 Compressorruimte 1 4,0 6,00 24,0 24 2,7 30 0 30 0 Zwembadtegels Schoonwerk Geen
11 Berging wedstrijdbad algemeen 1 5,0 6,00 30,0 30 2,7 38 0 38 0 Zwembadtegels Schoonwerk Geen
12 Berging wedstrijdbad verenigingen 2 5,0 8,00 40,0 80 2,7 100 0 100 0 Zwembadtegels Schoonwerk Geen
2 Kleedruimten nieuwbouw Totaal 409 512 0 512 0
1 Doucheruimten zwemmers 1 3,0 3,0 9,0 9 2,7 11 0 11 0 Tegels Tegels Systeem waterbestendig
2 Toiletten dames/heren nabij kleedruimten/ba   6 2,0 1,0 2,0 12 2,7 15 0 15 0 Tegels Tegels / volkern Systeem waterbestendig
3 Groepskleedruimten 6 4,0 8,0 32,0 192 2,7 240 0 240 0 Tegels Tegels / volkern Systeem waterbestendig
4 Wisselcabines 16 1,2 1,5 1,8 29 2,7 36 0 36 0 Tegels Tegels / volkern Systeem waterbestendig
5 Gezinscabines 2 2,5 1,5 3,8 8 2,7 9 0 9 0 Tegels Tegels / volkern Systeem waterbestendig
6 Miva kleedruimten (incl. douche + toilet) 1 3,0 4,0 12,0 12 2,7 15 0 15 0 Tegels Tegels / volkern Systeem waterbestendig
7 Personeelskleedruimten incl. douche + toilet 2 3,0 4,0 12,0 24 2,7 30 0 30 0 Tegels Tegels / volkern Systeem waterbestendig
8 Make-up/nawachtruimte 1 2,0 2,0 4,0 4 2,7 5 0 5 0 Tegels Tegels Systeem waterbestendig
9 Lockers (boven elkaar) 250 0,6 0,4 0,1 30 2,7 38 0 38 0 Tegels Tegels Systeem waterbestendig
10 Schone- en vuile voetengang 1 1,5 50,0 75,0 75 2,7 94 0 94 0 Tegels Tegels Systeem waterbestendig
11 Werkkast 1 3,0 2,0 6,0 6 2,7 8 0 8 0 Tegels Tegels Geen
12 Berging Miva rolstoelen 1 3,0 3,0 9,0 9 2,7 11 0 11 0 Tegels Tegels Geen
3 Technische ruimten zwembad Totaal 572 656 460 61 134
1 Omloop 1 4,0 75,0 294,0 294 2,7 337 337 0 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
2 Filterruimte 1 4,0 6,0 24,0 24 2,7 28 28 0 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
3 Zoutelektrolyse 1 3,0 3,0 9,0 9 2,7 10 10 0 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
4 Opslag zout 1 1,5 1,5 2,3 2 2,7 3 3 0 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
5 Vuilwaterbuffer 1 4,0 5,0 20,0 20 2,7 23 23 0 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
6 Waterbuffers voor opvang 2 4,0 6,0 24,0 48 2,7 55 55 0 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
7 Opslag chemicalien (zwavelzuur, vlokmiddel) 1 2,0 2,0 4,0 4 2,7 5 5 0 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
8 Luchtbehandeling facilterende ruimten 1 5,0 9,0 45,0 45 2,7 52 0 0 52 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
9 Luchtbehandeling zwemzaal 1 5,0 14,5 72,5 73 2,7 82 0 0 82 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
10 Traforuimte 1 2,0 3,0 6,0 6 2,7 7 0 7 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
11 Watermeter 1 2,0 2,0 4,0 4 2,7 5 0 5 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
12 Laagspanningsruimte 1 2,5 3,0 7,5 8 2,7 9 0 9 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
13 Middenspanningsruimte 1 2,5 3,0 7,5 8 2,7 9 0 9 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
14 Compressorruimte 1 4,0 4,0 16,0 16 2,7 18 0 18 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
15 Werkplaats 1 4,0 3,0 12,0 12 2,7 14 0 14 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen

4 Entree kantoren AmstelveenSport Totaal 66 86 0 62 23
1 Entree / trap / lift 1 6,0 6,0 36,0 36 2,7 47 0 23 23 Maatwerk Maatwerk Akoestisch
2 Ontvangstruimte (nabij kantoren facilitair en s 1 2,0 2,0 4,0 4 2,7 5 0 5 0 Coating/giet/kunststof Stuc + saus Akoestisch
3 Receptiebalie (nabij kantoren facilitair en spo 1 2,0 2,0 4,0 4 2,7 5 0 5 0 Coating/giet/kunststof Stuc + saus Akoestisch
4 Toiletten heren (incl. voorportaal) 1 3,5 1,0 3,5 4 2,7 5 0 5 0 Tegels Tegels Systeem waterbestendig
5 Toiletten dames (incl. voorportaal), 1 3,5 1,0 3,5 4 2,7 5 0 5 0 Tegels Tegels Systeem waterbestendig
6 Miva toilet (incl. douche en kleedruimte) 1 3,0 4,0 12,0 12 2,7 16 0 16 0 Tegels Tegels Systeem waterbestendig
7 Berging algemeen 1 1,0 2,0 2,0 2 2,7 3 0 3 0 Tegels Schoon werk Geen
8 Werkkast 1 1,0 1,0 1,0 1 2,7 1 0 1 0 Tegels Schoon werk Geen
5 Centrale ontmoetingsruimte AmstelveenSport Totaal 57 74 0 0 74
1 Koffiekamer / kantine / kleine keuken 1 6,0 8,0 48,0 48 2,7 62 0 0 62 Tapijt Stuc + saus Systeem akoestisch
2 Berging algemeen 1 2,0 2,0 4,0 4 2,7 5 0 0 5 Tegels Schoon werk Geen
3 Containerruimte 1 2,0 2,0 4,0 4 2,7 5 0 0 5 Tegels Schoon werk Geen
4 Werkkast 1 1,0 1,0 1,0 1 2,7 1 0 0 1 Tegels Schoon werk Geen
6 Kleedruimten personeel AmstelveenSport Totaal 39 50 0 50 0
1 Groepskleedruimte incl. douche dames 1 3,0 4,0 12,0 12 2,7 16 0 16 0 Tegels Tegels Systeem waterbestendig
2 Groepskleedruimte incl. douche heren 1 3,0 4,0 12,0 12 2,7 16 0 16 0 Tegels Tegels Systeem waterbestendig
3 Toiletten dames+heren 2 1,0 3,5 3,5 7 2,7 9 0 9 0 Tegels Tegels Systeem waterbestendig
4 Lockers (2 hoog 0,5*0,3) 50 st 0,08 1 1,9 1,9 3,8 4 2,7 5 0 5 0 Tegels Tegels Systeem waterbestendig
5 Wasruimte/drooghok 1 2,0 2,0 4,0 4 2,7 5 0 5 0 Tegels Tegels Geen
7 Kantoren AmstelveenSport Totaal 353 459 0 0 459
1 Werkplekken 37 2,3 3,0 6,9 255 2,7 332 0 0 332 Tapijt Stuc + saus Systeem akoestisch
2 Vergaderruimte groot 1 6,0 7,0 42,0 42 2,7 55 0 0 55 Tapijt Stuc + saus Systeem akoestisch
3 Vergaderruimten klein 2 3,0 4,0 12,0 24 2,7 31 0 0 31 Tapijt Stuc + saus Systeem akoestisch
4 Toiletten dames+heren 4 1,0 3,5 3,5 14 2,7 18 0 0 18 Tegels Tegels Systeem
5 Miva toilet 1 3,5 3,0 10,5 11 2,7 14 0 0 14 Tegels Tegels Systeem
6 Berging 1 2,0 3,0 6,0 6 2,7 8 0 0 8 Tegels Schoon werk Geen
7 Werkkast 1 1,0 1,0 1,0 1 2,7 1 0 0 1 Tegels Schoon werk Geen
8 Magazijn AmstelveenSport Totaal 180 200 0 200 0
1 Magazijnruimte 1 10,0 18,0 180,0 180 2,7 200 0 200 0 Gecoat Schoon werk Geen
9 Techniek AmstelveenSport Totaal 55 63 0 3 60
1 Luchtbehandeling 1 5,0 8,0 40,0 40 2,7 46 0 0 46 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
2 Verwarming (warmtepompen) 1 3,0 4,0 12,0 12 2,7 14 0 0 14 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
3 Elektra 1 1,0 2,0 2,0 2 2,7 2 0 2 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
4 Water 1 1,0 1,0 1,0 1 2,7 1 0 1 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
5 Technische ruimte 0 3,0 3,0 9,0 0 2,7 0 0 0 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
10 Entree Denksport Totaal 92 115 0 47 68
1 Entree / trap / lift 1 5,0 5,0 25,0 25 3,0 31 0 31 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
2 Ontvangstruimte / balie 1 5,0 5,0 25,0 25 3,0 31 0 16 16 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
3 Toiletten heren (incl. voorportaal) 4 3,5 1,0 3,5 14 2,7 18 0 0 18 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
4 Toiletten dames (incl. voorportaal), 4 3,5 1,0 3,5 14 2,7 18 0 0 18 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
5 Miva toilet 1 3,0 3,0 9,0 9 2,7 11 0 0 11 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
6 Berging algemeen 1 2,0 2,0 4,0 4 2,7 5 0 0 5 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
7 Werkkast 1 1,0 1,0 1,0 1 2,7 1 0 0 1 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
11 Horecavoorziening DenkSport Totaal 123 154 0 0 154
1 Kantine 1 8,0 8,0 64,0 64 2,7 80 0 0 80 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
2 Bar 1 3,0 8,0 24,0 24 2,7 30 0 0 30 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
3 Keuken 1 4,5 4,0 18,0 18 2,7 23 0 0 23 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
4 Berging algemeen 1 3,0 3,0 9,0 9 2,7 11 0 0 11 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
5 Containerruimte 1 2,0 3,0 6,0 6 2,7 8 0 0 8 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
6 Werkkast 1 1,0 2,0 2,0 2 2,7 3 0 0 3 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
12 Grote zalen DenkSport Totaal 380 457 0 0 457
1 Grote zaal 1 1 11,0 16,0 176,0 176 2,7 211 0 0 211 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
2 Grote zaal 2 1 11,0 16,0 176,0 176 2,7 211 0 0 211 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
3 Berging 3 3,0 3,0 9,0 27 2,7 34 0 0 34 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
4 Werkkast 1 1,0 1,0 1,0 1 2,7 1 0 0 1 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
13 Techniek Denksport Totaal 67 74 0 3 71
1 Luchtbehandeling 1 6,0 8,0 48,0 48 2,7 52 0 0 52 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
2 Verwarming (warmtepompen) 1 4,0 4,0 16,0 16 2,7 18 0 0 18 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
3 Elektra 1 1,0 2,0 2,0 2 2,7 2 0 2 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
4 Water 1 1,0 1,0 1,0 1 2,7 1 0 1 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen
5 Technische ruimte 0 3,0 3,0 9,0 0 2,7 0 0 0 0 Cement dekvloer gevlinderd Schoon werk Geen

TOTAAL VAN DE FUNCTIES M2 3669 4281 460 2125 1695
m2 NVO m2 BVO m2 BVO m2 BVO m2 BVO
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Ruimteprogrammma gezondheidscentrum - optionele functie
Project: Zwembad De Meerkamp
Projectnummer: 614
Datum: 13-12-2021
Gewijzigd: 28-1-2022
Onderdeel: Gezondheidscentrum

RUIMTEOMSCHRIJVING Aantal Breedte Lengte NVO NVO Vrije BVO Kelder Begane Verdieping
/ruimte Totaal Hoogte Grond

1 Entree Totaal 66 82 0 77 5
a Entree / trap / lift 1 3,0 4,0 12,0 12 3,0 15 0 10 5
b Ontvangstruimte 1 3,0 4,0 12,0 12 3,0 15 0 15 0
c Receptiebalie 1 2,0 3,0 6,0 6 2,7 8 0 8 0
d Ondersteunende ruimte/ backoffice 1 2,0 3,0 6,0 6 2,7 8 0 8 0
e Wachtruimte 1 4,0 3,0 12,0 12 2,7 15 0 15 0
f Toiletten heren (incl. voorportaal), 1 3,5 1,0 3,5 4 2,7 4 0 4 0

g Toiletten dames (incl. voorportaal), 1 3,5 1,0 3,5 4 2,7 4 0 4 0
h Miva toilet, 1 per verdieping 1 3,5 1,7 6,0 6 2,7 7 0 7 0
i Berging algemeen 1 2,0 2,0 4,0 4 2,7 5 0 5 0
j Werkkast 1 1,0 1,0 1,0 1 2,7 1 0 1 0

2 Relaxruimte Totaal 0 0 0 0 0
a Zitruimte 0 5,0 5,0 0,0 0 3,0 0 0 0 0
b Kinderhoek 0 2,0 3,0 0,0 0 3,0 0 0 0 0
c Bar 0 2,5 6,0 0,0 0 3,0 0 0 0 0
d Kleine keuken 0 3,5 4,0 0,0 0 3,0 0 0 0 0
e Berging algemeen 0 2,0 3,0 0,0 0 3,0 0 0 0 0
f Containerruimte 0 2,0 2,0 0,0 0 3,0 0 0 0 0

3 Kleedruimten Totaal 0 0 0 0 0
a Groepskleedruimten incl. wasruimte fitness (heren/dames) 0 3,5 5,0 17,5 0 2,7 0 0 0 0
a Groepskleedruimten incl. wasruimte FitmetZorg (heren/dames) 0 3,5 5,0 17,5 0 2,7 0 0 0 0
c Toiletten dames 0 1,0 3,5 3,5 0 2,7 0 0 0 0
d Toiletten heren 0 1,0 3,5 3,5 0 2,7 0 0 0 0
f Miva kleedruimten  (incl. douche en toilet) 0 4,0 3,0 12,0 0 2,7 0 0 0 0

g Lockers (2 hoog 0,5*0,3) 40 st 0,075 0 1,7 1,7 3,0 0 2,7 0 0 0 0
h Werkkast 0 1,0 2,0 2,0 0 2,7 0 0 0 0

4 Oefencentrum Totaal 49 61 0 0 61
a Lesruimte 1 6,0 6,0 36,0 36 3,2 45 0 0 45
b Apparaten: cardio en kracht 0 10,0 12,0 120,0 0 3,2 0 0 0 0
c EHBO-ruimte 0 4,0 3,0 12,0 0 2,7 0 0 0 0
d Instructieruimte 0 3,0 4,0 12,0 0 2,7 0 0 0 0
e Bergingen 1 3,0 4,0 12,0 12 2,7 15 0 0 15
f Werkkast 1 1,0 1,0 1,0 1 2,7 1 0 0 1

5 Behandelcentrum Totaal 264 329 0 329 0
a Behandelkamers diverse beroepen 10 4,0 4,5 18,0 180 2,7 225 0 225 0
b Behandelkamers specifieke beroepen (tandartsen etc) 2 4,0 4,5 18,0 36 2,7 45 0 45 0
c Spreekkamers 2 4,0 4,5 18,0 36 2,7 45 0 45 0
d Pantry ruimte 1 3,0 3,5 10,5 11 2,7 13 0 13 0
e Werkkast 1 1,0 1,0 1,0 1 2,7 1 0 1 0

6 Personeel Totaal 46 58 0 0 58
a Personeelsruimte 1 4,0 4,0 16,0 16 2,7 20 0 0 20
b Kleedruimten personeel H + D (incl. douche) 2 3,0 3,0 9,0 18 2,7 23 0 0 23
c Lockers pers. (0,5*0,3) in kleedruimten 20 st 0,15 2 1,7 0,0 0,0 0 2,7 0 0 0 0
d Overlegruimte 1 3,0 4,0 12,0 12 2,7 15 0 0 15
e Vergader-/ instructieruimte 0 4,0 5,0 20,0 0 2,7 0 0 0 0

7 Techniek Totaal 59 70 0 4 66
a Luchtbehandeling 1 5,0 8,0 40,0 40 2,7 46 0 0 46
b Verwarming (warmtepompen) 1 4,0 4,0 16,0 16 2,7 20 0 0 20
c Elektra 1 1,0 2,0 2,0 2 2,7 3 0 3 0
d Water 1 1,0 1,0 1,0 1 2,7 1 0 1 0

TOTAAL VAN DE FUNCTIES 483 600 0 411 190
m2 NVO m2 BVO m2 BVO m2 BVO m2 BVO



 

 
  
RK-21/2482/rk 7 februari 2022   Versie 0.5 Pagina     49 van 52 

  

Bijlage 2 Ruimteprogramma vervangende nieuwbouw 

 
 

Ruimteprogramma zwembad Amstelveen - vervangende nieuwbouw
Project: Zwemvoorziening Amstelveen
Projectnummer: 614
Datum: 14-10-2019
Gewijzigd op: 15-12-2021
Onderdeel: Vervangende nieuwbouw huidige accommodatie - exclusief beoogde nieuwbouw

RUIMTEOMSCHRIJVING Aantal Breedte LengteNuttig opp. Totaal Vrije BVO
Per ruimte Hoogte

VERVANGENDE NIEUWBOUW EXCLUSIEF TECHNIEK RUIMTEN

1 Entree Totaal 235 293
a Entree incl. tochtsluis 1 5,0 4,0 20,0 20 3,0 25
b Centrale hal 1 8,0 15,0 120,0 120 3,0 150
c Toiletten heren (incl. voorportaal) 6 3,5 1,0 3,5 21 2,7 26
d Toiletten dames (incl. voorportaal) 6 3,5 1,0 3,5 21 2,7 26
e Miva toilet 1 3,5 2,2 7,7 8 2,7 10
f Receptiebalie/ kassaruimte (3 wp) 1 3,0 7,0 21,0 21 2,7 26

g Ondersteunende ruimte/ backoffice 1 4,0 3,0 12,0 12 2,7 15
h Werkkast 2 2,0 3,0 6,0 12 2,7 15

2 Horeca Totaal 503 629
a Horeca 1 12,0 15,0 180,0 180 3,0 225
b Multifunctionele ruimte / verenigingsruimte 1 10,0 12,0 120,0 120 3,0 150
c Bar 1 14,0 4,0 56,0 56 3,0 70
d Bereidingskeuken 1 5,0 8,0 40,0 40 3,0 50
e Spoelkeuken 1 4,0 6,0 24,0 24 3,0 30
f Horeca berging incl. koel- en vriescel 1 6,0 8,0 48,0 48 3,0 60

g Containerruimte 1 5,0 4,0 20,0 20 3,0 25
h Kinderhoek 1 5,0 3,0 15,0 15 3,0 19

3 Verenigingsruimte Totaal 80 98
a Multifunctionele ruimte / verenigingsruimte 1 5,0 6,0 30,0 30 2,7 37
b Bergingen 1 5,0 5,0 25,0 25 2,7 31
c Divers 1 5,0 5,0 25,0 25 2,7 31

4 Personeelsruimten Totaal 30 37
a Managersruimte (incl. vergaderplek) 0 3,6 5,4 19,4 0 2,7 0
b Kantoor teamleider en staffuncties 0 3,6 5,4 19,4 0 2,7 0
c Beheerdersruimte 0 3,0 4,0 12,0 0 2,7 0
d Personeelsruimte 0 6,0 7,0 42,0 0 2,7 0
e Kleedruimten personeel H + D (incl. douche 1 5,0 6,0 30,0 30 2,7 37
f Lockers personeel 0 0,5 0,3 0,2 0 2,7 0

g Wasruimte / drooghok personeel 0 2,0 5,0 10,0 0 2,7 0
h ICT ruimte / serverruimte 0 2,0 4,0 8,0 0 2,7 0
i Werkkasten 0 1,0 2,0 2,0 0 2,7 0
j Archief-, kopieer- en printerruimte 0 2,0 3,0 6,0 0 2,7 0

k Berging algemeen 0 3,0 5,0 15,0 0 2,7 0
,

5 Kleedruimten binnenbad Totaal 812 991
a Doucheruimten zwemmers 2 5,0 3,0 15,0 30 2,7 37
b Toiletten dames/heren nabij kleedruimten/ba   8 2,0 1,0 2,0 16 2,7 20
c Groepskleedruimten 6 4,0 8,0 32,0 192 2,7 234
d Wisselcabines 34 1,2 1,5 1,8 61 2,7 75
e Gezinscabines 8 2,0 2,0 4,0 32 2,7 39
f Miva kleedruimten (incl. douche + toilet) 3 2,0 4,0 8,0 24 2,7 29

g Badmeesters- en docentenruimte 2 2,5 3,0 7,5 15 2,7 18
h Make-up/nawachtruimte 1 2,0 5,0 10,0 10 2,7 12
i Lockers (boven elkaar) 600 0,6 0,4 0,1 72 2,7 88
j Schone- en vuile voetengang 2 2,0 80,0 160,0 320 2,7 390

k Werkkast 2 4,0 2,0 8,0 16 2,7 20
l Berging Miva rolstoelen 2 4,0 3,0 12,0 24 2,7 29

6 Kleedruimten + toiletten buitenbad Totaal 329 401
a Doucheruimten zwemmers 2 4,0 3,0 12,0 24 2,7 29
b Toiletten dames/heren (incl. voorruimten) 10 3,0 1,0 3,0 30 2,7 37
c Groepskleedruimten 2 4,0 8,0 32,0 64 2,7 78
d Wisselcabines 24 1,2 1,5 1,8 43 2,7 53
e Gezinscabines 8 2,0 2,0 4,0 32 2,7 39
f Miva kleedruimten (incl. douche + toilet) 2 2,0 4,0 8,0 16 2,7 20

g Badmeesters- en docentenruimte 1 2,5 3,0 7,5 8 2,7 9
h Lockers (boven elkaar) 600 0,6 0,4 0,1 72 2,7 88
i Werkkast 2 4,0 2,0 8,0 16 2,7 20
j Berging Miva rolstoelen 2 4,0 3,0 12,0 24 2,7 29

7 Zwemzalen L B Totaal 2908 3146
a Wedstrijdbad 25 15 1 15,0 25,0 375,0 375 4,5 375

Perrons langs 1 4,5 25 1 25,0 4,5 112,5 113 4,5 121
langs 2 3,5 25 1 25,0 3,5 87,5 88 4,5 94
kop 1 3,0 23 1 23,0 3,0 69,0 69 4,5 74
kop 2 3,0 23 1 23,0 3,0 69,0 69 4,5 74

b Instructiebad 15 10 1 10,0 15,0 150,0 150 4,5 150
Perrons langs 1 3,0 15 1 15,0 3,0 45,0 45 4,5 48

langs 2 3,0 15 1 15,0 3,0 45,0 45 4,5 48
kop 1 3,0 16 1 16,0 3,0 48,0 48 4,5 52
kop 2 3,0 16 1 16,0 3,0 48,0 48 4,5 52

c Recreatiebad 16 25 1 16,0 25,0 400,0 400 4,5 400
Perrons langs 1 4,0 16 1 16,0 4,0 64,0 64 4,5 69

langs 2 4,0 16 1 16,0 4,0 64,0 64 4,5 69
kop 1 4,0 33 1 33,0 4,0 132,0 132 4,5 142
kop 2 4,0 33 1 33,0 4,0 132,0 132 4,5 142

d Peuterbad 12 8,33 1 12,0 8,3 100,0 100 4,5 100
Perron langs 1 4,0 12 1 12,0 4,0 48,0 48 4,5 52

langs 2 4,0 12 1 12,0 4,0 48,0 48 4,5 52
kop 1 4,0 16 1 16,3 4,0 65,3 65 4,5 70
kop 2 4,0 16 1 16,3 4,0 65,3 65 4,5 70

g Perron recreatiebad natte horeca 1 7,0 10,0 70,0 70 4,5 75
h Tribune zitplaatsen 250p 250 0,6 1,00 0,6 150 4,5 183
i EHBO-ruimte (wedstrijdbad, massageruimte 1 3,0 5,0 15,0 15 3,2 18
j EHBO-ruimte (instructiebad) 1 3,0 4,0 12,0 12 3,2 15

k Wedstrijdsecretariaat 1 3,0 4,0 12,0 12 3,2 15
k Badmeesterspost 1 5,0 4,0 20,0 20 3,2 24
k Glijbaan 1 1 8,0 6,0 48,0 48 3,2 59
k Glijbaan 2 1 8,0 6,0 48,0 48 3,2 59
k Whrilpool 2 5,0 5,0 25,0 50 3,2 61
l Recreatieve elementen 1 10,0 10,0 100,0 100 3,2 122

m Berging wedstrijdbad algemeen 1 5,0 6,0 30,0 30 3,2 37
n Berging wedstrijdbad verenigingen 2 5,0 8,0 40,0 80 3,2 98
o Berging instructiebad algemeen 1 5,0 6,0 30,0 30 3,2 37
p Berging instructiebad verenigingen 1 5,0 7,0 35,0 35 3,2 43
q Berging recreatiebad 1 5,0 8,0 40,0 40 3,2 49

VERVANGENDE NIEUWBOUW EXCLUSIEF TECHNIEK RUIMTEN (M2) 4900 5600
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Bijlage 4 Schematische invulling zwembassin 25x21x2,5 meter 

 
 

Beweegbare bodem 25x5,5 meter
Hoogte -2,5 tot 0,0 meter

Vertikaal neerlaatbare keerwand 25x1,0 meter, hoogte -2,5 tot +0,3 meter

Beweegbare bodem 25x5,5 meter
Hoogte -2,5 tot 0,0 meter

Flap aan bodem 25 x 5,0 meter
Overbrugging hoogte -2,5 tot 0,0 meter

Twee temperaturen systeem
26° tot 30° Celsius
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Bijlage 5 Demarcatie inrichtingen 

 

 

Inrichtingen zwembad 25x21x2,5 + AmstelveenSport + Denksport casco
Project : De Meerkamp Amstelveen
Projectnummer : 614
Aanmaakdatum : 24 januari 2022
Gewijzigd : 7 februari 2022
Onderdeel : Demarcatie inrichtingen gemeente - AmstelveenSport - Denksport

NL SfBVolgnr. Omschrijving Gemeente AmstelveenSport Denksport
70 Vaste inrichtingen ,
70 0 Naamaanduiding + huisnummer X
70 0 Informatieschermen LED X
70 0 Toegangscontrolesysteem zwemmers X
70 0 Kassa-, kaartjesautomaat en toegangssysteem X
70 0 Garderobe X
70 0 Brievenbus X
70 0 Raamdecoratie alle ruimten incl. zwemzalen X

71 Vaste verkeersvoorzieningen
71 0 Bewegwijzering X
70 0 Stickers op glazen deuren X
70 0 Plattegronden vluchtroutes X

75 Vaste gebruikersvoorzieningen
72 0 Nachtkluis X
72 0 Sleutelkluis X
72 0 Bergingen X
72 0 Schrobmachine etc X
72 Zwembad algemeen
72 0 Digitale lockers 30*60cm X
72 0 Bergingen zwemzaal X
72 0 Berging compressorruimte X
72 0 EHBO/jury Ruimte X
72 0 Badmeesterspost X
72 0 Gootrooster X
72 Sanitaire voorzieningen zwembad
72 0 Sanitaire wanden - groepskleedruimten zwembad X
72 0 Sanitaire wanden - wisselcabines zwembad X
72 0 Sanitaire wanden - familiecabines zwembad X
72 0 Inrichting miva sanitaire ruimte X
72 0 Sanitaire wanden - toiletten algemeen X
72 0 Make-up blad X
72 0 Haardrogers X
72 0 Brandslanghaspelkasten natte zone X
72 Wedstrijdbad 25x21
72 0 Tijdklokken, trainingsklok en wedstrijdklok X
72 0 Tillift miva vloerpot X
72 0 Luie trap X
72 0 Beweegbare DUO bodem 25x5,5m X
72 0 Vertikale keerwand 25x1,0 meter X
72 0 Beweegbare DUO bodem 25x5,5m X
72 0 Flap aan DUO bodem X
72 0 Tribunestoelstjes X
72 0 Multimedia LED-scherm, scorebord X
72 0 Startblok Omega OSB 11 X
72 0 Aantikplaten tijdregistratie X
72 0 Vaste voorziening tijdwaarnemingsplaten X
72 0 Wedstrijdlijnen incl. opvangbak X
72 0 Trainingslijnen - lengte incl. opvangbak X
72 0 Trainingslijnen - breedte X
72 0 Rugslagkeerpuntinstallatie X
72 0 Jurytafel X
72 0 Zitbanken rondom X
72 0 Waterpolodoelen drijvend X
72 0 Waterpolodoelen hangend X
72 0 Waterpolo startinstallatie X
72 0 Waterpolodoelen mini X
72 0 Schotklokken X
72 0 Keernetinstallatie X
72 0 Bassinladder X
72 0 Voorziening reclameuitingen X
72 0 RVS vloerpotten, haakpunten en doorvoeren X

AmstelveenSport
72 0 Receptiemeubel/ balie X
72 0 Kassawerkplekken/ backoffice administratieve plekken X
72 0 Lockers 40*80*40 cm X
72 0 Inrichting bergingen X
72 0 Sanitaire wanden - personeelskleedruimten X
72 0 Inrichting miva sanitaire ruimte X
72 0 Sanitaire wanden - toiletten algemeen X
72 0 Wasruimte/drooghok X
72 0 Kasten X
72 0 Koffiekamer X
72 0 Kleine keuken X
72 0 Containerruimte ed X
72 0 Werkplekken kantoor X
72 0 Vergaderruimten groot X
72 0 Vergaderruimten klein X
72 0 Brandslanghaspelkasten X
72 0 Inrichting magazijn X

DenkSport
72 0 Stelpost X



OLCO t 
Vastgoed 

ISTICHTINGSKOSTEN DENKSPORTCENTRUM AMSTELVEEN NIEUWBOUW 

  

Proe Zwembad Amstelveen Prijspeit 1 februari 2021 

Projectnummer 614 Opperviakte 800 m2 BVo 
[Gewijzigd 24 januari 2022 

Stichtingskosten 

‘Code Onderdeel Kosten per Kosten per Toelichting 
24 januari 2022 2 

  

   

  

   

   

   

  

1 

2 

3 14 _ Bouwkundige werken € a1% 

4 

5 12 _ Werktuigkundige installaties e 16% 

B 

7 13 _ Electrotechnische Installaties e 14% 

a 

9 14 _ Vaste nrichtingen € stelpost 1% 
10 

15 _ Locatiegebonden kosten € o% 

   

      

   

   

  

  

  

   

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   
    

    (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

  

20 _ Inventariskosten (los) e Voor vereriging o% 

16 

17 30 _ Bijkomende kosten e 2% 

18 Tralo In rieuwbouw zwembae 
19 Nuis & riool aanslutinger In pieuwbouw zwembac 

z Leges WABO 

B Bestemmingsplan procedure In nieuwbouw zwembae 

2 Overige procedures In nieuwbouw zwembac 

2 

24 40 _ Directiekosten e 12% 

2 Archtect over bouwkundig en vI 

2 Constructeur over bouwkundg 
B Instaltie advies over instalties 

2 Bouwmanagement over bouwkosten 
2 Bouwiysisch advies over bouwkundig en instalties 

EA Jurdisch acvies over bouwkosten 
1 Metingen en keuringer over bouwkosten 

32 Grond- en miiew advies post In nieuwbouw zwembac 
3 Directievoering en toezicht tidens uin2.5% zelf ramen op uivoering 

x Overige advisering 05% over bouwkosten 

E Interme inzet(ambXelik) 25% over bouwkosten 

% 

37 50 _ Financieringsrente 3004 € overlooptd uivoering 2% 

38 

38 61  Onvoorzien 1000% € ndicatie m 
“ 

4 62 Loon-en prijsstigingen so0% € indieatie a% 
a 

43 70 _ Frictielstartkosten e 0% 

a 3D Uituerking Aanvulend op nieuwbouw zwembat 

a Verhuizing Voor AmsteleenSport 

46 Communeatie Aanvlleng op nieuwbouw zwembar 

a Evenis Aanvlend op nieuwbouw zwembat 
aa Energie 

‘e schoonmaak 

    Totalen excl bt.w, 

  

  

    

  

m 

  
Totalen incl.bit.w, 
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O ‘ O Maatschappelijk 
Vastgoed 

  

  (concept verslag) Nr. 05 

Project Uitbreiding zwembad de Meerkamp Amstelveen 

Datum 19 augustus 2022, 10:00 - 11.30 uur 

Plaats Microsoft Teams 

i E 

n _ 

L ] D 

n ° 

L D} 

L | } 

} 1 

T B netvakantie 

t " B 

L ] [] 

| | 

n 

L ] ] 

c | 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

1 Opening en mededelingen 

3. Omdat B op vakantie leidt Bjde bespreking en maakt n concept de notulen die OLCO later n het juiste 

format zal verwerken tot het verslag. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

2  Ingekomen stukken (zie DocStream) 

a. 221922 Verslag Ontwerpteam 4 d.d. 22 juli 2022; 

b. Reacties op concept ontwerpbestemmingsplan van interne afdelingen en externe diensten 

©. Onderzoeksrapporten in concept t.b.v. ontwerpbestemmingsplan, te weten: 

a. Stikstofdispositie, door Sweco 

b Externeveiligheid: doorKuiper-8 Burger 

c. Aanvullende bodemonderzoek, door Aveco de Bondt 

d. Aanvullende bomenonderzoek (BEA), door Pius Floris 

d. Locatie-meting (XYZ) GEO-dienst gemeente Amstelveen d.d. 08-07-2022 

e. Onderzoeksresultaten sonderingen, in concept door Koops & Romijn d.d. 20-07-2022 en geactualiseerde 

offerte van Kops & Romijn voor gevraagde GEO-adviezen d.d. 15-08-2022 

3 Kwaliteit 

3.1  Integrale afweging filtersysteem en diepte kelder en bassin 

a. Reacties op concept nofitie OLCO d.d. 19 juli 2022; is niet nader besproken en hierover moet nog een 

beslissing worden genomen door de gemeente, PT geeft binnenkort uitsluitsel, keuze filtersysteem gaat voor 

op de bouwkundige consequenties. 

b Dofinitief besluit volgt einde VO-fase-bij voltalige-bezetting onwerpt: 
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3.2 Bouwkunde/constructief 

a. Terreinontwerp: mogelijke opdracht aan Marseille Buiten; informatie is door S+K verstrekt en er wordt een 

afspraak ingepland door S+K om de opdrachtdefinitie vaststellen:Hpal een aanwezige alternatieve visie op 

de terreininvulling delen ter voorbereiding op de afspraak. De landschappelijk invulling van deze fase moet 

nog, ter beoordeling, aan de commissie ruimtelijke kwaliteit worden voorgelegd. 

b. positie van de brug naar de Startbaan voor bestemmingsverkeer is afhankelijk van resultaten BEA, inmiddels 

zijn deze bekendNza! de doorsturen naar S+K om positie vast te leggen; brug is ook onderdeel van het 

VO en moet integraal worden meegenomen in het project 

©. Inpassing Swimgym in bestaande gebouw -> besluit uiterlijk einde VO:fase; indien dit niet doorgaat vervallen 

er m2/, waardoor het magazijn-gedeelte wordt doorgeschoven richting de entree; afspraak met Amstelveen is 

gemaakt om dit besluit voor te bereiden 

d. Ruimtestaat en check m2 ontwerp op PVE: waar nog meer optimalisaties te behalen ? onwaarschijnlijk dat er 

meer te vinden is; verklaring extra m2 is bekend en wordt verwerkt in VO-overgangsdocument. 

e. Bouwrouting en eventueel dempen van sloot tijdens de bouw? of overkluizing ? Wjvraagt aandacht voor de 

GEO-meting om deze te verwerken n plattegrond zodat duidelijk wordt waar de oevergrens ligt ten opzichte 

van het bouwplan; dempen i niet gewenst; tijdelijk damwand zal noodzakelijk zijn en er moet gekeken 

worden naar bouwplaats-situatie door S+K op uitvoeringsniveau. Nijpeeft aan dat de resterende maat van de 

oever ca. 1,50m1 zal zijn in de uiteindelijke sitiuatie. 

Zodra dit duidelijk op tekening is verwerkt (incl. uitkragend terras) deze informatie delen met commissie 

uimtelijke kwaliteit, deze hadden verzocht hier een uitgewerkt voorstel voor te verstrekken: Bal dit dan 

doorsturen naar de betreffende contactpersoon N 

t e 2 zie tekst punt e 

g. Constructies 

« _ Kelder met inkeping (zonder verloren bekisting), zie e-maiffd.d. 28 juli 2022; is besproken en 

besloten dat zo blift; doorgang is voldoende breed voor uitwisselen van filtercomponenten. 

e _ Opzet 3D model: aandachtspunten? Geen bijzonderheden, informatie wordt onderling uitgewisseld. 

« _ Afstemming hoofddraagstructuur en installatiekanalen Idem 

« _ Materialisering en dikten vloeren en constructieve wanden. Idem 

« _ GEO -technisch onderzoek, 1° conclusie en vervolg m.b.t. bouwkuip en funderingsadviezen; opdracht 

kan worden verstrekt door WSP en wordt gefactureerd aan Gemeentestemt dit af met Koops & 

Romijn en heeft overleg over de fundering-, bemaling en bouwkuipadviezen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    

3.3  Installaties E, W en Wz 

a. Berekeningen vermogens warmte-opwekking: met en zonder gasaansluiting voor piekmomenten; 

uitgangspunt conform PVE dus blijt ‘all-electric’ echter waarbij de piekmomenten met de bestaande 

gasaansluiting kunnen worden opgevangen; nader te ontwerpen en op te geven wat de capaciteit van het gas 

zou moeten worden; n fase 2 is het uitgangspunt gasloos ! 

b. Capacitei/vermogens elektra nieuwbouw en i.r.t. huidige trafo (afstemming Jen BBP) afspraak hierover is 

voor de vakantie niet meer gelukt; na vakantie van j wordt afgehandeld. 

Kanalen en leidingen: hoofdverdeling en inpassing in ontwerp, knelpunten? de principeschema's van 

verdeelkasten en kanalen worden bepaald en verwerkt in het VO; ter sprake komt om warmtepompen is 

cascade op te stellen en in verband met leveringsproblemen van grotere warmtepompen te overwegen 

meerdere kleinere pompen op te stellen; geen beslissing overgenomen wordt een overweging. 

d. Gebruik vrijvallende kelderbak buitenbad voor andere (technische) functie? dit moet zeker onderzoeken wat 

de mogelijkheden zijn, kan een extra energiebesparende maatrege! worden, Bijkomt met voorste!len 

geeft aan dat de kelder wellicht niet volledig kan worden gevuld voor thermische wateropslag i.v.m 

gewichtsbeperkingenjgeeft aan dat deze kelder wellicht een belemmering geeft in fase 2 (dan hiermee 

rekening houden in vervolgontwerp ?) 

e. Bepalen installatiekosten per disciplineNgeeft aan dat dit volgt na het verstrekken VO-documenten, deze 

worden in week 35 verzonden, ramingen volgen dan in week 36. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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34 

41 

42 

43 

54 

52 

Bouwfysica 

a. Quickscan geluiduitstraling d.d. 14 juli 2022;Wgeeft een toelichting op verstrekte document 

« _ Geluidsuistraling installaties naar woontoren Startbaan (extra voorzieningen afscherming installaties?) 

rekening gehouden met geluid door warmtepompen op dak (90dBa) 

« _ Inteme geluidsisolatie vloer Denksport: 650 kg/m2; afstemming en optimalisatie constructie-ontwerp van 

deze vioeren is nodig; dikte varieert van 200-400mm 

« _ Geluidsbelasting wegverkeer: kleine verzwaring tov standaard gevel nodig, ljkt geen probleem; wordt 

verwerkt in VO-document 

« _ Geluidsbelasting vliegverkeer: dakopbouw minerale wol en lignatuur/staalplaat; wordt verwerkt in VO- 

document 

b. Quickscan brandveiligheid d.d. 14 juli 2022 geeft een toelichting op verstrekte document 

« _ Vluchtroute naar binnenplein en vanuit sporthal opgelost ivm kleedruimten buitenbad in nieuwbouw; is 

akkoord en wordt verwerkt in VO-document 

*  Overige aandachtspunten? afgesproken Qv-waarde (10) verwerkt ? vuurlastberekening wordt gemaakt 

n DO-ase, wel verwachtingen benoemen in VO-document. 

c. Aanvraag akoestisch onderzoek voor ontwerpbestemmingsplan doorfijaan ? rapportage nodig voor 

eind augustus ? zie email 08-07-2022 en 18-07-2022 van{iN hierover volgt een aparte afspraak om dit zo 

spoedig mogelijk te kunnen verstrekken. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Planning, organisatie en procedures 

Planning: afronding VO-fase 30 aug en vaststellen in Ontwerpteam 2 sept 2022 

a. Documentenlijst V1 (in bewerking) zie bijlage d.d. ….. 

b. Afronding VO: gaat het lukken om alle stukken op 30 aug gereed te hebben? Ja, volgens de aanwezigen van alle 

disciplines gaat dit Iukken om in week 35 te verstrekken. 

Organisatie 

a 19 afstomming jdo-en-brug met volijke kwaliteite 

b. Bouwkosten en installatiekosten deskundige ? wie contracteren ? en op welke wijze ?za! in overleg met 

Been externe deskundige inschakelen; dt ter verificatie van de ramingen die het ontwerpteam zal 

verstrekken. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

pdracht Jandschapsentwerp. ‚ afst t collega's stedenbe 

  

  

Planologische procedures 

a. ontwerpbestemmingsplan: okt 2022 — mrt 2023. Laatste onderzoeken zijn uitgezet. proces verloopt conform 

planning, volgende week afspraak om stand van zaken door te nemen; aandacht voor akoestische 

rapportage, zie punt 3.4c 

b. Omgevingsvergunning: feb — juli 2023. In planning opgenomen. aanhouden 

Financieel en risico’s 

Risicomatrix (in bewerking) 

Taakstellend budget exclusief directiekosten, bouwrente, bijkomende kosten en startkosten. 

a. Budget: 

€ 14,05 mn voor bouwkosten indl. vaste inrichtingen en prijsstijgingen (Zwembad+kantoren+DenkSport) 

€ 0,8 min terrein 

Aanvullend budget onder voorbehoud, afgerond € 2,0 min ex btw: nader gespecificeerd: 

Dit wordt, ter besprekingen en goedkeuring, meegenomen n het gebruikers- en stuurgroep-overleg wat staat 

gepland in week 35; waarbij per onderdeel een keuze zal worden gemaakt die, ter verdere uitwerking, kan 

worden meegenomen in de DO-fase. 
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e €750.000 vervangen installaties buitenbad 

e €270.000 voor 168 m2 kelderruimten t.b.v. buitenbad 

e €450.000 voor 200 m2 kleedruimten buitenbad (inc!. afwerkingen en inrichting) 

e €220.000 voor 100 m2 bvo extra voor AmstelveenSport (inc!. afwerkingen) 

e €300.000 voor 85 m2 bvo SwimGym en neerlaatbare wand in zwemzaal (in geval n nieuwbouw) 

b. Kostenraming VO 

- 8+K: bouwkundige werken; volgt in week 36 

- BBP: installaties volgt in week 36 

- OLCO: Stichtingskostenoverzicht volgt bij overgangsnotitie VO-DO in september 

©. Externe kostenramingen ? ter verificatie in september/oktober 

6 Communicatie en informatie 

3. Inloopavond omwonenden en overige belangstellenden: datum volgt (14 september 2022 ? is een mogelijke 

datum; $+K kunnen aanwezig voor presentatie/toelichting bouwplan; communicatie en start participatie 

omgeving kan vanaf begin september worden opgestart 

b. Bestuurlijke goedkeuring Denksportcentrum (30 augustus 2022) dit staat voor eind augustus (week 35) 

geagendeerd; eventueel ander of dubbel gebruik gewenst; door het ontbreken van de budget staat het nu nog 

niet vast dat het casco daadwerkelijk wordt gebouwd; dit kan forse gevolgen hebben voor de 

verschijningsvorm;Buit zijn zorg:Bkraagt of er rekening is gehouden met een 3° bouwiaag; dit blijkt nu 

niet zo te zijn 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

7 Notulen ontwerpteam 4 d.d. 22 juli 2022 

- punt 3.3d: betreft het verplaatsen van de watermeter; dit moet worden meegenomen in het VO en er zijn 2 

mogelijkheden waarbij rekening moet worden gehouden voor fase 2; vergroting watermetermeter noodzakelijk ? 

8 Rondvraag 

Bverzoekt allen om medewerking voor nadere afstemming engineering in week 34; 

B stet voor dat S+K afspraak zal inplannen landschapsarchitect 

B zistenming GEO-resultaten om tot concrete projectadviezen te komen 

n 

-- 

-- (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

- inzake actiepunten: 

04. S+K; juiste draaicirkel en geactualiseerde BEA meenemen voor bepaling positie brug. 

14. S+K; uitvoeren schaduwstudie voor PV(T)-panelen, aanwezige bomen mee modeleren 

overeenkomstig posities en adviezen BEA 

  

  

Vergaderschema 

Nr.6 2 september 2022 10.00u-11.30u Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — VO vaststelling 

220826 (geanonimiseerd)
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oLCO 

31 

Maatschappelijk 

Vastgoed 

  

Verslag ontwerpteam 

Project 

Datum 

Plaats 

Uitbreiding zwembad de Meerkamp Amstelveen 

2 september 2022, 10.00 — 1130 uur 

Microsoft Teams 

Gemeente Amstelveen 

Gemeente Amstelveen 

oLcO 

OLcO 

Slangen + Koenis 

Slangen + Koenis 

BBP 

BBP 

Noorman 

WSP 

WSP 

Gemeente Amstelveen 

Slangen + Koenis 

Slangen + Koenis 

Aanwezig 

Atwezig 

Agendalid 

Nr. 06 

  

Opening en mededelingen 

lopent de vergadering en stelt de agenda voor dit overleg vast. 

is afwezig bij S+K — i.v.m. ziekte is zij de hele week afwezig. 

Over 2wk, inclusief financiële doorrekening, wordt VO op inhoud vastgesteld. 

Een lijst met aandachtspunten en overlooppunten van VO naar DO maakt hier 

onderdeel van uit. 

Ingekomen stukken (zie DocStream) 

. Verslag Ontwerpteam 5 d.d. 19 augustus 2022; 

. E-mail N «.. 26 aug 2022 

a 

b. 

c. Bijgestelde documentenlijst VO V2 d.d. 1 sept 2022 

d. 

e 

  

. Tekeningen WSP d.d. 2 september 2022 (DocStream); 

VO-set S+K d.d. 2 september 2022 (DocStream) 

Noorman & BBP melden dat de VO-stukken vandaag online komen 

Kwaliteit 

Besluiten: 

a. Kelder met inkeping blijft gehandhaafd (zie e-mail 8 juli 2022); 

b. DIN Filters voor binnenbad en buitenbad (zie e-m: d. 26 aug 2022) 

a. In ijn met voorkeur van gemeente en nauw afgestemd tusserfjen{ Een 

optie voor lagere DIN filters wordt besproken maar winst in benodigde vrije 

hoogte is minimaal (ca. 30cm) en overige fabricaatafwegingen wegen zwaarder. 

Bstelen dt vast om begin DO verder te kunnen (actie 1) . 

  

    

Actie Datum 

PT/EB 16-09 
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Actie Datum 

b. e de afwegingsnotitie fitersystemen bij 0.b.v. laatste inzichten en a 0 

afwegingen (actie 2) . 

c. Het team merkt op dat er geen duurzame filters met lager energieverbruik 

gekozen zijn, echter is dit een welovenwogen keus van gemeente. 

©. Geen inpassing SwimGym en conseguenties voor plattegrond. 

a. AmstelveenSport heeft besloten niet verder te gaan met SwimGym. Begin DO 

gaat deze ruimte er dus uit. Consequenties plattegrond bij 3.2-c. 

32  Bouwkunde/constructief 

3. Toelichting uitwerkingen door $+K 

a. De VO-set staat op DocStream en bevat veel detail en is opgesteld in nauwe o 

atstemming meten =r bevindt zich een bekend knelpunt aan de 

oevergrens. Bkijken hier aandachtig naar (actie 3) 

b. Raming bouwkosten volgt in wk 36. Evenals de bouwtechnische verificatie. 

c. Tekening bouwplaatsinrichting volgt nog (actie 4). S:K 1609 

d. Clashcontrole is op hoofdljnen uitgevoerd door afstemming met BBP en WSP. S+K 1609 

Vanaf nu wordt het WSP model geïntegreerd. Clashcontrole wordt door S+K 

opgepakt (actie 5) . 

b. Terreinontwerp: 

a. Afspraak Marseille Buiten 

a. Loopt zeer stroet. - "en samen zitten Wjp'annen op 

korte termijn een overlegmoment in. In terrein zitten immers nog 

aandachtspunten (brug & draaicirkels) die momenteel aandacht vragen. 

b. Positie brug naar Startbaan aan de hand van resultaten BEA. Meenemen in 

overleg met Marseille Buiten. 

©. Aandachtspunten: 

a. Ruimten SwimGym vervallen: opvullen met kleedruimten personeel 

a In nieuwbouw komt geen SwimGym (fase 1). De ruimten bij entree (85m2) S+K  30-09 

komen te vervallen en er wordt besloten de ruimten voor personeel 

AmstelveenSport hiernaar toe te verplaatsen. De gevellijn van het magazijn 

kan daarmee naar het westen worden verschoven (verder van het water af) 

Voordeel: extra ruimte vluchtroute/oever. Wel afstemming met j over 

oppervlakte techniekruimte. S+K zet een studievariant op in DO (actie 6) . 

b. Ruimtestaat en check m2 ontwerp op PVE, opstellen vergelijkingstabe! 

3. Volgt volgende week. 

c. Bouwplaatsinrichting, evt. tjdelijke damwand en afstemming met commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit. Zie actie 4. Mogelijk dat realisatie brug naar voren wordt 

gehaald, om ook tijdens de bouwfase dienst te kunnen doen. 

d. Berekening kostenraming door S+K.in week 36 

d. Constructies 

a. Toelichting uitwerkingen door WSP 

© _ De stukken staan op DocStream en zijn opgesteld in nauwe afstemming 

met bouwkundig model. Alle info voor raming is bekend. 

b. Aandachtspunten: 

© _ Sondering-, fundering- en bemalingsadvies en consequenties voor ontwerp. 

— [seeft aan dat alle adviezen zijn uitgewerkt als rapportage, hoewel veelal 

als losse bijlagen toegevoegd. Uitgangspunt is een gesloten bouwput. 

© _ 3D model: aandachtspunten / knelpunten met installaties? 

—  Geen nadere aandachtspunten (m.u.v. knelpunt langs oever) 

© _ Materialisering en dikten vloeren en constructieve wanden. 

—  Staat zoveel als mogelijk 2angegeven. 
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Actie Datum 

3.3  Installaties E, W en Wz 

a. Toelichting uitwerkingen door BBP 

a. Eris veel afstemming geweest voor kanalen en veel clashes zijn uitgevoerd. 1 

document zal op DocStream komen met de uitgangspunten E/W/Z installaties. 

b. Aandachtspunten: 

a. Berekeningen vermogens warmte-opwekking: met en zonder gasaansluiting voor 

piekmomenten 

— Volgt volgende week na afronding tekeningen (actie 7 . m 0 

b. Capaciteit/ermogens elektra bestaande bouw en nieuwbouw en plaatsing 

nieuwe trafo 1000 KvA 

— Erkomt een externe trafo (locatie volgt Wseeft input in rapportage). BBP 16-09 

Aanvragen en aanleggen graag z.s.m., rekening houdend met aansluiting op 

bestaande Meerkamp. Vervolgens optioneel verwijderen WKK bestaande 

Meerkamp (actie 8) . 

c. 3D model: aandachtspunten / knelpunten met kruisingen? 

— Zijn zoveel als mogelijk onder schot. 

d. Gebruik vrijvallende kelderbak buitenbad voor andere (technische) functie, ook in 

relatie tot fase 27 

— Kelderbak ligt mogelijk in de weg voor fase 2, dus gaat deze blijven? S+K S+K 1609 

checkt of het bassin gedraaid kan worden om een eventuele knoop te 

vermijden (actie 9) . 

—  Indien dt niet mogelijk bljkt, zoekt S+K in samenspraak met BBP naar een S+K 1609 

systeem waarmee de bak voor komende 5 á 7 jaar gebruikt kan worden (actie 

10). 

e. Berekening installatiekosten W, E en Wz: in week 36. 

— Wordt volgende week uitgewerkt. 

34 Bouwtysica 

a. Toelichting actualisatie quickscan geluiduitstraling en brandveiligheid door Noorman 

a. Bestemmingsplan onderzoeken nagenoeg gereed. Hierdoor wel vertraging in 

akoestiek en brandveiligheid, deze volgen vandaag. Bouwfysica in de loop van 

volgende week. 

b I ooptijnen zijn gecheckt en oké voor viuchtplan. Wijgeeft aan dat er wel 

nog knelpunten zitten in capaciteit deuren (dubbele deuren) en het trappenhuis. 

Voor Denksportcentrum uitgaan van aantallen die volgens het huidige ontwerp 

{en capaciteit van vluchtdeuren ed) mogelijk is. 

b. Aandachtspunten: 

° Geluidsuitstraling installaties naar woontoren Startbaan (rekening houden 

met 90 dB(A)). 

© _ Geluidsbelasting wegverkeer: kleine verzwaring tov standaard gevel 

nodig, lijkt geen probleem 

© _ Geluidsbelasting vliegverkeer: dakopbouw minerale wol en 

lignatuur/staalplaat 

© _ Vluchtroute naar binnenplein en vanuit sporthal opgelost ivm kleedruimten 

buitenbad in nieuwbouw 

© _ Uitgangspunten voor vuurlastberekening in DO-fase 

©. Akoestisch onderzoek t.b.v. bestemmingsplan: voortgang en afronding. 
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4 

41 

42 

43 

51 

52 

Actie Datum 

Planning, organisatie en procedures 

Planning en documenten afronding VO-fase 

a. Documentenlijst V2 (zie bijlage) 

a. Wordt bijgewerkt 0.b.v. geleverde stukken. Missende stukken worden per mail 

gecommuniceerd met het verzoek dit z.s.m. op te pakken. 

b. Lijst met overlooppunten naar DO (nader te bepalen): 

Verzoek: 

Graag allen eigen stukken en van anderen controleren / verifieren en aandachtspunten _ Allen 14-09 

opstellen zodat dit volgend overleg besproken kan worden. Extra controle in deze fase 

bespaart meer tijd in DO. Graag uiterlijk woensdag 14 sept op de mail naar ter 

voorbereiding (actie 11) . 

Organisatie 

Geen opmerkingen. 

Planologische procedures 

3. Bestemmingsplan: okt 2022 — mrt 2023 

a. Lichte vertraging maar moet binnen eindtijd te halen zijn. 

b. Omgevingsvergunning: feb — juli 2023. In planning opgenomen. 

Financieel en risico’s 

Risicomatrix (in bewerking) 

— Volgt, over 2wk te behandelen. 

Kostenraming VO: week 36 

- S+K: bouwkundige werken 

- BBP: installaties 

- OLCO: Stichtingskostenoverzicht 

Allen op prijspeil 1 september 2022 ramen. Prijsstijgingen vanaf 1 feb U/m heden en 

vanaf heden tot juli 2023 (aanneemovereenkomst?) worden obv BDB doorgerekend.. 

Er zal vervolgens een nofitie worden opgesteld voor indexatie van budgetten tov 

raadsbesluit. 

a. Kostenraming extern bureau, sept/okt 2022 

a. Obv vastgesteld VO. 

Communicatie en informatie 

a. Inloopavond omwonenden en overige belangstellenden 

a. Tav bestemmingsplan. Nieuwe datum nog plannen. Wijmoet hierin meegenomen N 16-09 

worden voor nieuwe datum (actie 12) . 

Notulen ontwerpteam 19 augustus 2022 

Actiepunten tezamen met die uit vorig overleg worden meegenomen in dit verslag. 

Geen opmerkingen op vorig verslag dus vastgesteld. 

Rondvraag 

3. 16 sept om 8.30 — 10.00 installatieoverleg in A'veen. W als representatieve namens W 1409 

BBP, dus vragen E en Z vooraf graag per mai ter voorbereiding (actie 13) .ijplant 

overleg in (afgerond). 
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Actie Datum 

b. Vervolgens van 10.00 — 12.30 ontwerpteam, fysiek op gemeentehuis. 

jeeft aan problemen met DocStream te ondervinden. Wikijkt mee. 

n geen mappen aanmaken. T.b.v. overzicht zo ingesteld. Graag per mail aan 

\verzoek welke mappen aangemaakt dienen te worden. 

e. Uitsluitsel denksportcentrum 

a. Bjna overleg met wethouder is bepaald dat er voor Denksportcentrum geen S:+K  16-09 

draagvlak en budget is. Derhalve de ruimten voor Denksport niet meenemen in 

het DO. Wel voorbereidingen meenemen voor latere opbouw van een 2 en 3% 

29 

bouwlaag. Denk hierbij aan fundering, draagconstructie, installatieruiten, etc. S+K 

gaat conseguenties voor het ontwerp na en deelt deze met het team (actie 14). 

b. E-sports is vooralsnog geen optie als invulling want geen business case opgesteld. 

c. Het VO wordt afgerond zoals tot nu toe uitgewerkt (dus nog inclusief Denksport, 

ook in financiële ramingen).. 

f Externe communicatie rondom afronding VO wordt uitgesteld, wetende dat de 

tweede bouwiaag vervalt.. 

  

  

Actielijst oud Actie Datum 

Ontwerpteam 2 dd 24 juni 2022 

5 Opstellen notitie thermische en evt. elektrische (gelijkstroom?) opslag en opnemen BBP _ 08-07 

n duurzaamheidsmatrix 

6 Op basis van nofitie thermische en elektrische opslag besluiten al dan niet m 

toepassen 

11 Opstellen notitie afsplitsing bouwrijp maken + damwanden plaatsen m 2 

14 _ Onderzoeken wat de meest efficiënte manier is om de PV panelen op (schuin) dak S+K/ _08-07 

te plaatsen via zonnestudie BBP 

20  Uitzoeken noodzakelijke maatregelen om all electric gebouw te ontwerpen + BBP 0807 

cijfermatig overzicht consequenties 100% electric 

Ontwerpteam 3 dd 8 juli 2022 

7 Overzicht van verschillen m2 PVE - SO - VO OLCO 2207 

20 _ Opstellen energieberekening nieuwbouw (water, elektra en gas) 30-08 

26 _ Opstellen berekening akoestiek/nagalmtijd zwemzaal 30-08 

30 _ Opstellen risicomatrix 30-08 

31  Doorsturen tekst persbericht en 3D beelden naar ontwerpteamleden 02-09 

32 _ Bepalen eisen toegangsbrug vanaf Startbaan 30-08 

Ontwerpteam 4 dd 22 juli 2022 

4 Verifiëren draaicirkel vrachtwagen projecties laadterrein S+K 1908 

7 Navraag aanpak bouwfase m.b.t. water langs gevel, groenlangs laadruimteen W 1908 

ligweide 

8 Navraag bij gemeente en waterschap hoe water langs gevel afvloeit n oftijdelijke N _ 19-08 

compensatie voor droogleggen nodig is 

10  Aanleveren opties creatieve/innovatieve invulling vrije kelderruimte Allen 19-08 

13 Offerte-uitvraag externe bouwkostenadviseur kostenraming doorrekenen w 

14 __ Model met volledig dak PV en heatpipes & uitvoeren schaduwstudie S+K 0209 

15 Doorrekenen en bespreken heatpipes op dak n 10 

Ontwerpteam 5 dd 19 augustus 2022 

1 Opdrachtdefinitie vaststellen JeroenMarseille S+K 0209 

2 Alternatieve visie terreininvulling delen 02-09 

3 Delen landschappelijke invulling met commissie Ruimtelijke Kwaliteit 16-09 

4 Delen tekeningen oevergrens/bouwplaats situatie met com. Ruimtelijke kwaliteit 16-09 

4 Verschuiven inleverdatum VO stukken van 30 aug naar 2 sept 2022 - 02-09 
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Actie Datum 

Actie Datum 

  

Vaststellen al dan niet toepassing lagere DN filters van verschillende fabricaten 16-09 

Bijwerken en afronden afwegingsnotitie fitersystemen 16-09 

Situatie oevergrens langs gevel bespreken (oplossingen?) 16-09 

Opstellen tekening bouwplaatsinrichting 16-09 

Clashcontrole installaties/constructie 16-09 

Studievariant verwijderen ruimten SwimGym opstellen S+K  30-09 

Berekening vermogens warmte-opwekking opstellen w 

Opstellen Aanvraag externe trafo BBP 1609 

Opties draaien bassin t.b.v. vermijden knoop kelderbak (deel 1) S+K  16-09 

Alternatief systeem gebruik kelderbak (dee! 2) S+K 1609 

Opsturen aandachtspuntenlijst per discipline naar Allen 14-09 

Inplannen inloopavond omwonenden/belangstellenden 0 

Vragen installaties W/E/Z ter voorbereiding installatieoverleg naar BBP s 

Analyse conseguenties weglaten Denksportcentrum S+K 1609 

Besluitenlijst 

18. 

19. 

m. 

10 juni 2022 

10 juni 2022 

10 juni 2022 

10 juni 2022 

24 juni 2022 

24 juni 2022 

24 juni 2022 

24 juni 2022 

24 juni 2022 

24 juni 2022 

8 juli 2022 

22 juli 2022 

22 juli 2022 

22 juli 2022 

22 juli 2022 

22 juli 2022 

22 juli 2022 

19 augustus 2022 

2 september 2022 

2 september 2022 

2 september 2022 

2 september 2022 

Kantoren A'veenSport op BG en Denksport op verdieping 

Tribune zwemzaal eruit, wordt meegenomen in fase 2 (nieuwbouw) 

Eén beweegbare bodem 25 x 7,5 meter toepassen 

Geluidsniveau zwemzaal terugbrengen van 93 dB(A) naar 85 dB(A) 

Toepassen klapwand van 70 cm breed 

Oriëntatie schuin dak zwemzaal blijft richting het oosten 

Overspanning zwemzaal in lengterichting 

Overall planning V8 d.d. 22 juni 2022 

Planning VO:fase d.d. 22 juni 2022 

Eis luchtdichtheid Qv10 = 0,2 (zwemzaal) en Qv10=0,4 (overig gebouw) 

Vaststellen plattegronden A'sport+Denksport d.d. 8 juli 2022 

Beweegbare bodem 25 x 7,5 DUO, voorbereiding 2-temp systeem 

Afmetingen klapwand: 25 x 05 meter 

Vervallen compressorruimten in kelder en op begane grond 

Vervanging installaties buitenbad meenemen in kelder van de nieuwbouw 

Vervanging kleedruimten en sanitair buitenbad meenemen in kleedzone 

nieuwbouw, volgens indelingsoptie 5. 

Duurzaamheidsopties 1 (warmteterugwinning), 2 (heatpipes) en 3 (extra PV 

panelen) nemen we mee in nieuwbouw. Extra budget € 190.000 excl. btw 

wordt gedekt uit energiebesparing (ca € 23.000 per jaar). 

Aanlevering VO stukken 2 sept ipv 30 aug 2022 door ontwerpteamleden 

Kelder met inkeping blijft gehandhaafd (zie e-mailld.d. 28 juli 2022); 

DIN Fiters voor binnenbad en buitenbad (zie e-mail N.d. 26 aug 2022) 

Geen inpassing SwimGym en conseguenties voor plattegrond. 

Ruimten voor Denksport niet meenemen in DO (wel voorbereidingen 

meenemen voor latere opbouw van 2 en 3* bouwlaag) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Vergaderschema 

Nr.7 

Nr.8 

Nr.9 

Nr.10 

Nr.11 

Nr.12 

Nr.13 

Nr.14 

Nr.15 

Nr.16 

Nr.17 

Nr.18 

Nr19 

Nr.20 

Nr.21 

Nr.22 

Nr.23 

Nr.24 

16 september 2022 

30 september 2022 

14 oktober 2022 

28 oktober 2022 

11 november 2022 

25 november 2022 

9 december 2022 

23 december 2022 

13 januari 2023 

27 januari 2023 

10 februari 2023 

24 februari 2023 

10 maart 2023 

24 maart 2023 

7 april 2023 

21 april 2023 

5 mei 2023 

19 mei 2023 

Raadhuis Amstelveen — Vaststellen VO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — DO vaststelling 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — Omgevingsvergunning 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — Omgevingsvergunning 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — TO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - TO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — TO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — TO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - TO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — TO vaststelling 
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o ‘ O Maatschappelijk 
Vastgoed 

  

  

Verslag Ontwerpteam Nr.7 

Project _ Uitbreiding zwembad de Meerkamp Amstelveen 

Datum 16 september 2022, 10:00 — 12.30 uur 

Plaats Gemeentehuis Amstelveen. Laan van Nieuweramstel 1 

Aarvezig Gemeente Amstelveen m 

| Gemeente Amstelveen m 

T] oLcO | 

L J oLcO m 

| Slangen + Koenis m 

} Slangen + Koenis T 

L BBP m 

J Noorman m 

L WSP m 

Afwezig WSP m 

L BBP m 

T ] Slangen + Koenis m 

| Gemeente Amstelveen m 

Acerdalid Slangen + Koenis m 

Actie Datum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

1 Opening en mededelingen 

— [iheet iedereen welkom en opent de vergadering. 

— Doel deze vergadering: vaststellen VO en start DO, met inbegrip van consequenties 

uitpassing Swimgym en Denksport. 

(geanonimiseerd)

2 Ingekomen stukken (zie DocStream) 

Verslag Ontwerpteam 6 d.d. 2 september 2022; 

Documentenlijst VO V3 d.d. 14 september 2022 

Afwijkingenlijst VO V1 d.d. 14 september 2022 

Overall planning V9 d.d. 15 september 2022 

221917 Notitie 4 Afweging filtersysteem d.d. 13 september 2022 

221843 Risicomatrix d.d. 13 september 2022 

20220211 Energieberekening Uitbreiding De Meerkamp d.d. 12 sept 2022 e=scors 

3 Vaststellen VO 

31 Formaliseren genomen besluiten: 

a. Kelder met inkeping blijft gehandhaafd (zie e-mail Bd.d. 28 juli 2022); 

b. Notitie 4 Afweging filtersysteem en diepte zwembassin 2,5 meter d.d. 13 sept 2022; 

Aangevuld met opmerkingen{i Er is afstemming geweest en 2 aanlegdieptes S+K30-09 

kelder ligt meer voor de hand i.v.m. benodigde vrije hoogte DIN filters (á 3,6m). 

Precieze lijn en kelderdieptes worden in DO vastgezet (actie 1) . 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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Actie Datum 

©. Geen inpassing SwimGym en Denksport en consequenties voor plattegrond (na 

vaststelling VO). Zie punt 4. 

3.2 Kwaliteit (voor alle disciplines) 

a. Documentenlijst V3. Geen opmerkingen en in vergadering vastgesteld (beslui). 

b. Afwijkingenlijst VO 

Rijp en groen door elkaar en bevat zowel opmerkingen als afwijkingen t.0.v. PVE. 

a. Ruimtestaat en check m2 ontwerp op PVE, opstellen vergelijkingstabel (volgt) 

a. Erzijn nog verschillen t.0.v. PVE (bijv. interpretatieverschillen BVO 

bassinoppervlak) 

b. De afwijkingen worden inzichtelijk gemaakt en verwerkt in het 

beslisdocument. Deze wordt over 2wk in Stuurgroep besproken. 

b. Bouwplaatsinrichting, evt. tijdelijke damwand en afstemming met commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit 

a. Nog niet gedaan. Wjzal dit oppakken (bestaande actie). 

c. Positie brug naar Startbaan definiëren, mede aan de hand van resultaten BEA. 

3. Vanmiddag vaststelling positionering van de brug op locatie metfijen Pius 

d. Energieberekening BBP: extra duurzaamheidsinvesteringen meegenomen? 

a. Ontvangen en zal metiijbesproken worden. 

b. S+K en[ijcontroleren of extra PV is opgenomen in de plattegrond en S+KI] 30-09 

energieberekening (actie 2) 

e. Groene daken / gevels. Hoe in te passen? 

3. Groene daken zijn opgenomen, groene gevels is uit esthetisch oogpunt nietin _ RK/]30-09 

het basisontwerp opgenomen. Er is een politieke wens om groen wel in het 

zicht te hebben (op gevels). Bijnemen dit op de afwijkingenlijst PVE 

(actie 3). 

b. Gevel bij magazijn is een mogelijkheid voor een groene gevel. Zeker als de S+K 1410 

positie van de gevel wordt teruggeduwd (140 cm). S+K zoeken mogelijkheid 

inpassing groene gevel uit in DO-fase (actie 4 

f. Gebruik vrijvallende kelderbak buitenbad voor andere (technische) functie, ook in 

relatie tot fase 27 

3. Knooppunt fase 2 nog niet opgepakt. Bjgaat dit doen (bestaande actie). 

Hergebruik (lange termijn), anders tijdelijke oplossing ca. 5 jaar als bijv. 

hemelwateropvang (hoewel hergebruik hemnelwater geen gemeentelijk beleid 

is) 

9. Doorlopen afwijkingenlijst - De afwijkingenlijst wordt met het team doorlopen. 

Hieronder de belangrijkste punten per discipline: 

3. Besluiten 

- Klapwand 70cm is achterhaald. Moet zijn 50 m. 

b. Bouwkundig 

- Breedte perron lange zijde is 5m van opstortbankjes — bassin (i.p.v. 6m). 

Knelpunt met constructie is bekend bij S+K en wordt opgelost. 

Vluchtmogelijkheid kelder voldoet volgensB vluchtroute max 60m) 

- Grondbalansberekeningen is onderdeel VO maar er is een mismatch met 

de raming. Aandachtspunt voor DO, bekend bij S+K. 

De kelder heeft geen transportlift. Een stapelaar!takel is mogelijk. m o 

Daarnaast bulkvast voor zout. Wijcontroleert de ontluchting en 

gevelaansluiting voor bulk zout (actie 5). 

Techniekruimte is groot, maar kan niet kleiner. Optimalisaties worden in 

DO fase doorgevoerd waar mogelijk 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Actie Datum 

Houten gevels op maaiveld is niet gewenst gezien kwetsbaarheid. Daarom 

ook bij voorkeur niet bij magazijn. Zie ook opmerking groene gevels. 

+ Qvi0-eis varieert onderling. 0,2 zwembad en overig 0,4. Zie besluitenlijst. 

Rc-waarde is cf. PVE, behalve voor begane grond vloer (praktischer). Voor _ S+K/RH30-09 

zwembad minimaal 8 (was 6). Optioneel voor dak ook verhogen naar 10 

(is 8). RH en S+K gaan na wat deze verhoging oplevert (actie 6) . 

Mcontroieert welk uitgangspunt voor Rc-waardes is opgenomen in de a 2009 

energieberekening (actie 7) 

c. Constructie 

Geen problemen in materialisatie en tevens uitwerking DO. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

… constructief overleg voor gedetailleerde afstemming. m z0-09 

Inplannen overleg doorfifi(actie 8) m 

d. Installaties 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

- 2temp-sytsteem heeft impact. Bij Amstelveensport de vraag of dit 

noodzakelijk is voor fase 1. Idem voor schoonmaak methodiek, 

toegangscontrole, temp wisselingen bassin 

- HWA zal buitenlangs gaan t.b.v. toegankelijkheid en preventie Iekken S+K  30-09 

intem. S+K kijkt hoe dit separaat per dak in te lossen (actie 9). 

e Bouwfysica 

« Breent contact op met Bvoor vragen akoestiek/reflecties. 

+ De onderleggers voor berekeningen bouwfysisch kunnen worden 

meegenomen naar DO. 

*  Nagalmtijd bij voorkeur vanWijnaar 1,5s (nu 2s). Wijstelt dat 

absorberend materiaal boven 2,60m en huidige eisen voldoende zijn. B 

maakt herberekening met type dakplaat zoals is opgenomen in VO. 

Comfort voor gebruikers is het uitgangspunt. In DO verdere uitwerking en 

berekening van nagalmtijden (max 1,5 sec) en beperking van flutterecho's 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

33 Geldenrisico's 

a. Kostenraming ontwerpteam 

a. Kostenraming valt, rekening houdend met de BDB indexatie, binnen budget m 1410 

(prijspeil februari 2021). Dit extra budget is nog niet toegekend, beslispunt voor 

stuurgroep. Inbrengen doorf (actie 10). 

b. Optimalisaties dienen vanzelfsprekend gezocht te worden. Nu niet verder 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

besproken. 

c. Demarcatie vaste inrichtingen: nog te doen (actie 11). m 20 

b. Vaststellen risicomatrix d.d. 13 sept 2022 

a. Opgesteld en hoort bij afronding VO. Opmerkingen naarfiactie 12) Allen 30-09 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

34 Vaststelling VO 

Vaststelling in beslisdocument. VO intern in ontwerpteam hierbij vastgesteld 

4 Tussentijdse uitpassingsstudie SwimGym en Denksport 

3. Bouwkunde: varianten ruimtelijke mogelijkheden en consequenties (S+K) 

a. 03 enkellaags heeft voorkeur in het team. Diversiteit n 3 delen behouden. 

Ruimten Denksport als ontworpen in VO kunnen in de toekomst teruggeplaatst 

worden, Effecten in plattegrond zijn minimaal, op magazijnruimte na. Bovenbouw 

invulling blijft afhankelijk van de functie. 

b. Conseguenties overige ontwerpdisciplines (WSP, BBP en Noorman) Allen 23-09 

  

BW.22/2076w 16 optember 2022 Pegra svns  OLCO 
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Actie Datum 

Volgende week zijn beeld, plattegrond en techniek/constructie eenzijdig 

afgestemd (actie 13) . Het resulterend model door S+K met wijziging 

magazijnruimte en uitpassing Denksport is startput DO. 

Er wordt gesteld dat huidige keuzes de flexibiliteitin toekomst beperken. 

Uitgangspunten als besproken: 

+ De draaglijnen blijven behouden, te weten gevel kleedruimte, gevel waterzijde 

en ter hoogte huidige gang Denksport. 

+ Kanalen luchtbehandeling worden geoptimaliseerd voor de BG. Voor 

toekomstige opbouw zal dit t.z.t. opnieuw ingevuld worden 

Uitgangspunt Ibk's en warmtepomp is maximale uitkraging opbouw voor 

dagopvang/bijeenkomstfunctie (ca. 1200m2), gebaseerd op maximaal aantal 

personen gelijktijdig aanwezig zoals in VO voor Denksport opgenomen. 

Brandveiligheid uitgangspunten voor bijeenkomstfunctie zijn al hoog gesteld. 

Wel rekening houdend met maximale uitkraging 

©. Overige consequenties (financieel, planning, procedures, etc) 

a 

b. 

Meer investering constructie, fundering en vloeren moet meegenomen worden Allen 30-09 

Planning is aangepast maar graag allen bekijken en ruimte zoeken voor 

optimalisatie (liever vóór dec 2024 open) (actie 14) . 

d. Planning, afronding 23 sept 2022 

© _ Nadere afstemming, uitwerking en afronding tussenstudie. Als besproken. 

e. Besluiten: 

Voorkeursvariant tussenstudie — 03 enkellaags 

Wel rekening houden met 2de bouwiaag, geen rekening houden met 3de 

bouwlaag (besluit). Onderbouwing: 

+ vluchtcapaciteit knelpunt, zeer lastig in te passen; 

-  zwaardere brandeisen (30min naar 6Omin) 

- _ vloer boven 5m heeft strengere technische eisen voor hele gebouw 

{rekening houdend met nieuwbouw), 

- constructief en installatietechnisch veel extra investeringen nodig 

- esthetisch gezien is bouwen op rand niet gewenst 

5 Planning, organisatie en procedures 

51 Planning overall > waar kunnen we de drie weken uitpassingsstudie 

terugwinnen? 

Uitpassingsstudie Swimgym en Denksport: maandag 5 tm vrijdag 23 sept 2023 

DO: vrijdag 23 sept 2022 t/m vrijdag 27 jan 2023, daarna 2 weken verificatie 

Stukken omgevingsvergunning: maandag 30 jan tm 24 februari 2023 

TO: vrijdag 24 februari Um vrijdag 28 april 21023, daarna 2 weken verificatie 

Aanbesteding bouw (gunningsfase): vrijdag 12 mei t/m donderdag 20 juli 2023 

UO: vrijdag 21 juli /m donderdag 1 februari 2024 

Bouwvoorbereiding: maandag 14 augustus U/m vrijdag 13 oktober 2023 

Realisatie: maandag 16 okt 2023 t/m donderdag 28 november 2024. 

Inhuizing en ingebruikname: vrijdag 29 november t/m vrijdag 20 december 2024 

5.2 Planning DO met tussentijdse ijkmomenten: volgt volgend ontwerpoverleg 

a. Beslispunten voor soepele voortgang inventariseren 

a. WenBwensen ijkmomenten in de planning. leder levert input voor mijlpalen, (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

b. 

hoewel besluiten continu zullen plaatsvinden (actie 15) . Allen 30-09 

Bouwput eerder staat nog niet in bouwplanning — strategisch punt 
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Actie Datum 

5.3 Organisatie 

a. ITS toetsing (door PBT Consult) 

b. Terreinontwerp (offerteverzoek MarseilleBuiten adhv locatiebezoek 16/09) 

c. Overleg Stedenbouw (afspraak 

a. Met aangepast model. Afspraak NNN Eerst maand voor S+K om e 1410 

wijzigingen te verwerken (actie 16) . m 

d. Actualiseren notitie aanbesteding strategie Wen B 

a. Mogelijk dat actuele marktsituatie een andere aanbestedingsstrategie 

rechtvaardigt. Tot die tijd gaan we uit van aanbesteden volgens traditioneel model 

op basis van TO (bestek en tekeningen). 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

54 Planologische procedures 

3. Bestemmingsplan: okt 2022 — mrt 2023 

© _ Akoestisch onderzoek t.b.v. bestemmingsplan: voortgang en afronding. 

b. Omgevingsvergunning bouw: mrt — juli 2023. 

6 Financieel en risico’s 

61   

isicomatrix (zie bijlage) 

6.2 Budget en kostenraming 

3. Second-opinion extern bureau: sept/okt 2022 

a. Feedback waar winst te behalen/risico's meenemen in uitvraag. 

7 Communicatie en informatie 

a. Persbericht afronding VO incl. 3D beelden 

a. Persbericht komt met 3D beelden. Wevert de tekst aan (actie 17) . a 220 

b Inloopavond omwonenden en overige belangstellenden: datum vaststellen is een 

bestaande actie 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

8 Notulen ontwerpteam nr 6 van 2 september 2022 

Geen opmerkingen besproken. Actielijst is niet doorlopen. Volgend overleg. 

9 Rondvraag 

Actielijst oud Actie Datum 

Ontwerpteam 2 dd 24 juni 2022 

11 _ Opstellen notitie afsplising bouwrijp maken + damwanden plaatsen m 22 

20  Uitzoeken noodzakelijke maatregelen om all electric gebouw te ontwerpen + BBP 0807 

(geanonimiseerd)

cijfermatig overzicht consequenties 100% electric 

Ontwerpteam 3 dd 8 juli 2022 

  

32 Bepalen eisen toegangsbrug vanaf Startbaan a 2003 

Ontwerpteam 4 dd 22 juli 2022 

4 Verifiëren draaicirkel vrachtwagen projecties laadterrein S+K 1908 

7 Navraag aanpak bouwfase m.b.t. waterlangs gevel, groen langs laadruimteen N _ 19-08 

ligweide 

8 Navraag bij gemeente en waterschap hoe water langs gevel afvloeiten oftijdelijke RK _ 19-08 

compensatie voor droogleggen nodig is 

10  Aanleveren opties creatieve/innovatieve invulling vrije kelderruimte Allen 19-08 

13 Offerte-uitvraag extere bouwkostenadviseur-kostenraming doorreke EW 1908 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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14 

15 

-_ 

zoon=e 

Model met volledig dak PV en heatpipes & uitvoeren schaduwstudie 

Doorrekenen en bespreken heatpipes op dak 

Ontwerpteam 5 dd 19 augustus 2022 

Opdrachtdefinitie vaststellen Jeroen Marseille 

Delen tekeningen oevergrens/bouwplaats situatie met com. Ruimtelijke kwaliteit 

Ontwerpteam 6 dd 2 september 2022 

Situatie oevergrens langs gevel bespreken (oplossingen?) 

Opstelien tekening bouwplaatsinrichting 

Berekening vermogens warmte-opwekking opstellen 

Opstellen Aanvraag externe trafo 

Opties draaien bassin t.b.v. vermijden knoop kelderbak (deel 1) 

Alternatief systeem gebruik kelderbak (deel 2} 

Inplannen inloopavond omwonenden/belangstellenden 

Actielijst 16 september 

Actie Datum 

S+K 0209 

n 1908 

S+K 0209 

a 10 

m 1609 

S+K  16-09 

a 1609 

BBP 16-09 

S+K  16-09 

S+K 1609 

e 16-09 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Actie Datum 

  

1 Vaststellen locatie knip kelder en respectievelijke kelderdieptes S+K0-09 

2 Controle of extra PV in plattegrond en in energieberekening zit S+Ks0-09 

3 Groene overweging opnemen in afwijkingenlijst VO-PvE (aandachtspunt) m 20-09 

4 Uitzoeken mogelijkheid groene gevel bij magazijn S+K 1410 

5 Controleren aanwezigheid ontluchting en gevelaansluiting voor bulk zout kelder W _ 30-09 

6 Nagaan meerwaarde Rc-waarde dak 8->10 s+KB0-09 

7 Controle Rc-waarde uitgangspunten energieberekening a 200 

8 Constructief overleg inplannen voor fijn afstemming e 3009 

m 

9 Plaatsen HWA buitenlangs en separaat per dak S+K 3009 

10 Indexatie budget inbrengen in stuurgroep m 1410 

11 Demarcatie vaste inrichtingen herijken adhv nieuwe kostenramingen m 200 

12 _ Opmerkingen risicomatrix delen met[NN Allen 30-09 

13 _ Afstemmen en uitwerken voorkeursoptie uitpassing SG/DS Allen 23-09 

14 _ Doomemen projectplanning en zoeken optimalisaties Allen 30-09 

18 _ Communiceren mogelijke ijkmomenten in DO-fase Allen 30-09 

16 Afspraak stedenbouw inplannen metiN m 1410 

m 

17 Persbericht opstellen en delen met het team w : 

Besluitenlijst VO 

1 10 juni 2022 Kantoren A'veenSport op BG en Denksport op verdieping 

2 10 juni 2022 Tribune zwemzaal eruit, wordt meegenomen in fase 2 (nieuwbouw) 

3 10 juni 2022 Eén beweegbare bodem 25 x 7,5 meter toepassen 

4 10 juni 2022 Geluidsniveau zwemzaal terugbrengen van 93 dB(A) naar 85 dB(A) 

5 24juni2022 Toepassen klapwand van 70 cm breed -> wordt 50 cm!! Zie punt13 

6 24juni2022 Oriëntatie schuin dak zwemzaal blijft richting het oosten 

7.  24juni2022 Overspanning zwemzaal in lengterichting 

8  24juni2022 Overall planning V8 d.d. 22 juni 2022 

9 24juni2022 Planning VO-fase d.d. 22 juni 2022 

10. 24 juni2022 Eis luchtdichtheid Qv10 = 0,2 (zwemzaal) en Qv10=0,4 (overig gebouw) 

11.  8juli2022 Vaststellen plattegronden A'sport+Denksport d.d. 8 juli 2022 

12.  22jui2022 Beweegbare bodem 25 x 7,5 DUO, voorbereiding 2-temp systeem 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

z. 

m. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

22 juli 2022 

22 juli 2022 

22 juli 2022 

22 juli 2022 

22 juli 2022 

19 augustus 2022 

2 september 2022 

2 september 2022 

2 september 2022 

2 september 2022 

16 september 2022 

16 september 2022 

16 september 2022 

16 september 2022 

16 september 2022 

Actie Datum 

Afmetingen klapwand: 25 x 0,50 meter 

Vervallen compressorruimten in kelder en op begane grond 

Vervanging installaties buitenbad meenemen in kelder van de nieuwbouw 

Vervanging kleedruimten en sanitair buitenbad meenemen n kleedzone 

nieuwbouw, volgens indelingsoptie 5 

Duurzaamheidsopties 1 (warmteterugwinning), 2 (heatpipes) en 3 (extra PV 

panelen) nemen we mee in nieuwbouw: Extra budget € 190.000 excl. btw 

wordt gedekt uit energiebesparing (ca € 23.000 per jaar). 

Aanlevering VO stukken 2 sept ipv 30 aug 2022 door ontwerpteamleden 

Kelder met inkeping blijft gehandhaafd (zie e-mait d.d. 28 juli 2022}; 

DIN Filters voor binnenbad en buitenbad (zie e-mai d.d. 26 aug 2022) 

Geen inpassing SwimGym en consequenties voor plattegrond. 

Ruimten voor Denksport niet meenemen in DO (wel voorbereidingen 

meenemen voor latere opbouw van 2° en 3® bouwlaag) 

Wel rekening houden met 2de bouwlaag, geen rekening houden met 3de 

bouwlaag 

Voorkeursvariant uitpassing DS/SG — 03 enkellaags (zie 

presentatiedocument S+K d.d. 16 september 2022) 

Kelder met inkeping blijft gehandhaafd (zie e-mailNd.d. 28 juli 2022); 

Notitie 4 Afweging filtersysteem en diepte zwembassin 2,5 meter d.d. 13 

september 2022 

Documentenlijst VO v3 d.d. 14 september 2022 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Actie Datum 

  

Vergaderschema 

Nr.7 

Nr.8 

Nr.9 

Nr.10 

Nr.11 

Nr.12 

Nr.13 

Nr.14 

Nr.15 

Nr.16 

Nr.17 

Nr.18 

Nr.19 

Nr.20 

Nr.21 

Nr.22 

Nr.23 

Nr.24 

Nr.25 

Nr.26 

Nr.27 

Nr.28 

Nr.29 

Nr.30 

Nr.31 

Nr.32 

Nr.33 

30 september 2022 

14 oktober 2022 

28 oktober 2022 

11 november 2022 

25 november 2022 

9 december 2022 

23 december 2022 

13 januari 2023 

27 januari 2023 

10 februari 2023 

24 februari 2023 

10 maart 2023 

24 maart 2023 

7 april 2023 

21 april 2023 

5 mei 2023 

19 mei 2023 

2 juni 2023 

16 juni 2023 

30 juni 2023 

14 juli 2023 

25 augustus 2023 

8 september 2023 

22 september 2023 

6 oktober 2023 

20 oktober 2023 

3 november 2023 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — Uitpassingsstudie Denksport 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - DO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — DO vaststelling 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - Omgevingsvergunning 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - Omgevingsvergunning 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - TO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - TO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - TO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - TO 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — TO vaststeling 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — Aanbesteding 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — Aanbesteding 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — Aanbesteding 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — Aanbesteding voorlopige gunning 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — UO met bouwpartners 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — UO met bouwpartners 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — UO met bouwpartners 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — UO met bouwpartners 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - Bouwvergadering 

Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen - Bouwvergadering 
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SWECO ä 

Notitie 

Onderwerp: Parkeerbalans en inventarisatie De Meerkamp, Amstelveen 

1 Introductie 

1.1 Aanleiding 

De komende jaren staan enkele ontwikkelingen op de rol rondom zwembad De 

Meerkamp in Amstelveen. Eind 2020 heeft Sweco een onderzoek naar 

parkeren rondom De Meerkamp uitgevoerd (Parkeernotitie De Meerkamp, 

SWNL0271009). Sindsdien is het programma van de voorgenomen 

ontwikkeling op een aantal punten gewijzigd. 

Vanwege de nieuwe uitgangspunten is behoefte aan een actuele parkeerbalans 

dat inzicht geeft in de huidige en toekomstige parkeersituatie. Naast deze 

parkeerbalans wil de gemeente inventariseren hoe veel parkeerplekken zich op- 

en rondom het terrein van De Meerkamp bevinden. 

In deze notitie wordt de geactualiseerde parkeerbalans gepresenteerd. 

1.2 Programma De Meerkamp 

In tabel 1 is weergegeven welke functies zich momenteel op het terrein van De 

Meerkamp bevinden en welke functies nieuw worden gerealiseerd. De nieuw te 

realiseren functies zijn: 

+ Wedstrijdbad De Meerkamp 

+ _ Kantoor AmstelveenSport 

+ Magazijn Sportlaan 25 

+  Denksportcentrum 

+ _ Uitbreiding Amstelveen College 

+ Gezondheidscentrum 

De buitenschoolse opvang Boon komt in de nieuwe situatie te vervallen; in de 

eerdergenoemde vorige notitie is deze nog meegenomen. 

swwco Kraanspoo 48 sneco Nedetans 8Y 

p ML 103 E Arsteden ancsregter 30129789 

Aiseur mobitet Nopetands S gevesigt : De Bt 

_ vm swecot 

E ) 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Document referentie:sweoo selnlams01\rojeci5525151008086_advies. de mMeerkamp\W2OD documenmanagementi20220303 conceptctiie de meerkamp doox 

t 

11 

(geanonimiseerd)



Tabel 1: Huidige en nieuwe functies De Meerkamp 

SWECO ä 

  

  

  

Functie Functie Nota Parkeernormen Aantal Eenheid 

Binnenbad De Meerkamp 'Zwembad overdekt 1.200 m2 bassin 

Buitenbad De Meerkamp Zwembad openlucht 750 m2 bassin 

Sporthal De Meerkamp sporthal 1.800 m2 bvo 

Ben Goudsmithal Sporthal 2.250 m2 bvo 

Beweegbox Sporthal 1.060 m2 bvo 

Magazijn AmstelveenSport Bedrijf arbeidsextensief / bez. extensief 160 m2 bvo 

HealthCity (sportschool) Fitnesscentrum 2.000 m2 bvo 

Amstelveen College (auto) Middelbare school 1.600 leerlingen 

Sportvelden West Sportveld 87 hectare netto terrein 

Nieuw 

Wedstrijdbad De Meerkamp __ Zwembad overdekt 525 m2 bassin 

AmstelveenSport (kantoor) Kantoor (zonder baliefunctie) 650 m2 bvo 

Magazijn Sportlaan 25 Bedrijf arbeidsextensief / bez. extensief 200 m2 bvo 

Denksportcentrum Buurt- en dorpscentrum 800 m2 bvo 

Amstelveen College Middelbare school 300 leerlingen 

Voor het bepalen van de parkeervraag van de (nieuwe) functies in tabel 1, 

baseren we ons op de Nota Parkeernormen 2021 van de Gemeente 

Amstelveen. Voor het denksportcentrum is n deze Nota echter geen passende 

categorie opgenomen. Daarom is bij het bepalen van de parkeernorm voor 

deze functie de categorie ‘Sporthal’ gebruikt. Een denksportcentrum kent wel 

een ander aanwezigheidspatroon dan een sporthal. Daarom is wat betreft de 

aanwezigheidspercentages gekeken naar andere denksportcentra in 

Nederland. Uit een online inventarisatie blijkt dat de meeste denksportcentra 

met name op doordeweekse avonden een volle kalender hebben. Het valt op 

dat in het weekend relatief weinig (of zelfs geen) evenementen staan gepland. 

Op basis daarvan komen we tot de volgende aanwezigheidspercentages voor 

het denksportcentrum: 

*  Werkdagochtend 

Werkdagmiddag: 

Werkdagavond: 

Zaterdagmiddag: 

Zaterdagavond: 

Zondag: 

50% 

70% 

100% 

40% 

0% 

0% 
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2 Parkeren huidige situatie “ 

21 Normatieve parkeerbehoefte 

In tabel 2 is te zien dat de normatieve parkeerbehoefte in de huidige situatie 

bestaat uit 719 parkeerplekken voor de auto en 618 parkeerplekken voor de 

fiets. Leerlingen en medewerkers van het Amstelveen College parkeren hun 

fietsen op eigen terrein. Fietsparkeerplaatsen ten behoeve van deze functie zijn 

in de berekening dus achterwege gelaten. 

Tabel 2: Normatieve parkeerbehoefte huidige situatie conform Nota Parkeernormen 2021 

Normatieve parkeerbehoefte huidige situatie 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        
  

AUTO FIETS 

Functi \aantal [Factor |Eenheid INorm  |Parkeer Norm _ [Parkeer 

plaatsen plaatsen 

Binnenbad De Meerkamp 1.200 700|___100 m2 bassin 123 148 200 20 

Buitenbad De Meerkamp 780 100[ 100 m2 bassin 14,8] 11 280 zi0 

Sporthal De Meerkamp 800 100 100 m2 bwe| 32 5e| 2.8| 48 

Ben Goudsmitnal 2260 100 100 m2 bwo| 32 72| 28| 56| 

Beweegbox 1.060 100 100m2 v 32 34 23| 7r 

Magzzijn AmsteheenSport 160 100 100 m? bwo| 06 1 E E 

[HealtnCity (sportschool) 000 100 100 m2 two| 60 20 z0 ES 

Amsteheen College - aut® 1.600 100| __ 100 Jeeringen 39 62 E 

| Sportvelden west 87 | nectare netto terein 139} 113 610 

Totaal i9 G   

2.2 Parkeerbalans 

Omdat de bezoekers van de voorzieningen rondom De Meerkamp niet allemaal 

tegelijkertijd aanwezig zijn, is het mogelijk de parkeerplekken door verschillende 

doelgroepen op verschillende momenten van de dag/week worden gebruikt 

dubbelgebruik. Met behulp van een parkeerbalans is te berekenen wat het 

drukste — en dus maatgevende — moment is. Het maatgevende moment laat 

zien hoeveel parkeerplaatsen er (extra) gerealiseerd moeten worden ten 

behoeve van de uitbreiding 

De parkeerbalans is in tabel 3 weergegeven. Aanwezigheidspercentages in de 

balans zijn afkomstig uit de Nota Parkeernormen 2021 van de gemeente 

Amstelveen. 

Op de parkeerbalans is te zien dat de zaterdagmiddag het drukste moment is: 

er is dan vraag naar 655 parkeerplaatsen voor de auto en 618 parkeerplaatsen 

voor de fiets. 
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Tabel 3: Parkeerbalans huidige situatie conform Nota Parkeernormen 2021 03032022 

Parkeerbehoefte hu   nclu 

  f dubbelgebruik 

  

Normatie 

parkeer- 

behoefte _ |[Aanwezighei 

[Functie Werkda Zaterdai Zonda 

Ochtend _[Middag |Avond _ [Mi [Avond _ [Midda 

Binnenbad De Meerkamy 50%| 50%| __100% 100%| _ 100%) 75% 

74 74 1 148| 148| 111 

120 120 2 240 240 1 

Buitenbad De M: 25%) 25%| 50%) 100% 25%) 100%) 

z 28 111 28| 111 

53 ES 1 33 z 

De Meerkamj 30%) 50%| 100%) 75% 

29 29 58| 4 

23 23 ‘48| 

Ben Goudsmithal 50%) 50%[ 1 100% 

3 72 

28| E3 

0%) 

34 

27| 

0%) 

| 

| 

[HeathGi 50%) 

60| 

2o| 

steleen Col 100% 

62| 

| 

den West 25%) 

28 

d| | 

a 7a| 282 282 

fie 618 215 215   
2.3 Huidige parkeercapaciteit en -bezetting 

In maart 2018 is de parkeerdruk rondom De Meerkamp gemeten. Bij deze 

meting is ook geïnventariseerd wat het daadwerkelijke aanbod parkeerplekken 

is op het terrein en in de omgeving van De Meerkamp. Doordat deze metingen 

dateren van vóór de Coronacrisis (en er dus nog geen restricties waren voor 

onder andere sportfaciliteiten) geven ze een goed beeld van de ‘normale’ 

situatie. 

Uit deze meting blijkt dat de zaterdagmiddag ook in de praktijk het drukste 

moment is: van de in totaal 729 parkeerplaatsen op- en rondom het terrein van 

De Meerkamp waren er 603 bezet. In afbeelding 1 is weergegeven van welke 

straten (zwart omkaderd) de parkeertellingen in deze analyse zijn 

meegenomen. Bij sommige straten is een kleine toelichting geplaatst. Straten 

zonder gekleurde balk hebben geen parkeervoorzieningen. De resultaten van 

de eerder uitgevoerde parkeerdrukmeting zijn in tabelvorm te vinden in de 

bijlage van deze notitie 
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g 03032022 

Betref (deel von) p- 

terrein De Heerkomp. 

Capaoiteit: 131 

Bezet: 125 (94%) 

  

  

Capaciteit: 85 

Bezet: 69 (81%)         

  

    

     

     
  

  

Betrefteine 

  
  

  

    

  

  

Betreft (Geel von) p- 

tertein De Meerkomp. 

Capaciteit: 311 

Bezot: 274 (88%) 

  

  

Capacitei: 128 

Bezet:75(58%)     

     

Afbeelding 1: Locaties parkeerdrukmeting (zwart omkaderd, looproutes in paars); zaterdagmiddag 

12:00 — 16:00 uur (2018) * 

24 Loopafstand en looproutes 

Naast beschikbare capaciteit geeft afbeelding 1 ook de looproutes (roze 

stippellijnen) op het terrein rondom De Meerkamp weer. De bezoekers van de 

sportvoorzieningen kunnen gebruik maken van de entrees vanaf de Sportlaan, 

Wimbledonpark, Startbaan en Van der Hooplaan. Het is aannemelijk dat 

bezoekers van onder andere DVH en de hockeyvelden gebruik maken van de 

parkeerplaatsen langs het Wimbledonpark en Startbaan. Deze parkeren dus 

hoofdzakelijk niet bij de Meerkamp. Bezoekers van het zwembad of de 

sportschool parkeren juist wel bij de Meerkamp en niet langs het 

Wimbledonpark. 

In CROW-publicatie 381 wordt een maximale loopafstand gehanteerd van 100 

tot 600 meter voor de functie ‘ontspanning'. We veronderstellen dat de hekken 

van de sportvelden op zaterdagmiddag open zijn. Uit afbeelding 1 blijkt dat de 

zwart omkaderde parkeerplaatsen op acceptabele loopafstand liggen van de 

verschillende sportvoorzieningen op het complex. De ruim 200 parkeerplaatsen 

op het Wimbledonpark en langs de Startbaan voorzien ruimschoots in de 

maatgevende parkeervraag op zaterdagmiddag voor de 'Sportvelden West in 

tabel 3. 

* De toegekende parkeercapaciteit op de Van der Hooplaan en Sportlaan betreft de 

parkeercapaciteit voor De Meerkamp. 

sm 
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hoofdfunetie acceptabele loopafstanden 

wonen 100 meter(100 - 250 meter voor bezoekers} 

winkelen 200- 600 meer 

werken 200- 800 mezer 

orspanning 100- 600 mezer 

gezondheidszorg 100 meter 

onderwis 100 meter 

3 Parkeren toekomstige situatie 

3.1 Normatieve parkeerbehoefte 

In de toekomstige situatie worden een aantal functies toegevoegd. In tabel 5 is 

weergegeven wat deze functies precies inhouden en welke normatieve 

parkeervraag ze extra opleveren. 

Tabe! 5: Normatieve parkeerbehoefte toekomstige situatie conform Nota Parkeernormen 2021 

Normatieve parkeerbehoefte toekomstige situatie 
  

[euncte Factor _ [Eenheid 

WZ E RT 100 2 bassn] 
oo 7 100 m2 bwo 

u 

ET RT 100 m2 bve 

  
Parkeervaag bestaand 

Totaal 

  

    

In de tabel is te zien dat de parkeerbehoefte in de toekomstige situatie bestaat 

uit een vraag van 828 autoparkeerplaatsen. Voor de fiets zijn 751 

parkeerplekken benodigd. Maar: ook in de nieuwe situatie is er sprake van de 

mogelijkheid tot dubbelgebruik van de parkeerplaatsen, waardoor het 

daadwerkelijke aantal benodigde parkeerplaatsen waarschijnlijk lager uitvalt. In 

de volgende paragraaf zijn de uitkomsten uit de vernieuwde parkeerbalans 

weergegeven en toegelicht. 

3.2 Parkeerbalans 

Wanneer rekening wordt gehouden met dubbelgebruik, bedraagt de 

parkeerbehoefte in de toekomstige situatie 730 autoparkeerplaatsen en 731 

parkeerplaatsen voor de fiets. Zie hiervoor tabel 6. 
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Tabel 6: Parkeerbalans toekomstige situatie conform Nota Parkeernormen 2021 03032022 

  

Parkeervraag nieuwe situatie, inclusief dubbelgebruik   

BESTAANDE FUNCTIES 

[Bnnerbad De M 

[Een Gousmtnar 

[amstekeen 

NIEUWE FUNCTIES 

  

1 
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4 Conclusie 

In deze notitie is in kaart gebracht wat het effect van een aantal ruimtelijke 

ontwikkelingen rondom De Meerkamp is op de parkeersituatie. De notitie 

beperkt zich niet uitsluitend tot de parkeeropgave van de uitbreiding van het 

zwembad, maar beschouwd op verzoek van de gemeente de totale 

parkeersituatie inclusief nabijgelegen sportvoorzieningen. Dit betekent ook dat 

verder is gekeken dan het parkeerterrein voor De Meerkamp. Ook de 

parkeervoorzieningen ten behoeve van de sportvelden langs de Sportlaan, 

Startbaan en Wimbledonpark vallen binnen de scope van dit onderzoek. Hierbij 

is rekening gehouden met openbaar beschikbare parkeerplaatsen: 

parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor bewoners zijn buiten beschouwing 

gelaten. 

41 Auto 

De conclusie voor wat betreft autoparkeren is als volgt: 

+ _ In de huidige situatie is er op zaterdagmiddag, het drukste moment, een 

vraag van 655 parkeerplaatsen; 

+ _ In de nieuwe situatie is de zaterdagmiddag óók het drukste moment. Er 

is dan een vraag van 730 parkeerplaatsen; 

+  De nieuwe ontwikkelingen verhogen de parkeervraag met 75 extra 

parkeerplaatsen op het drukste moment. 

Op zaterdagmiddag is het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen (730) 

nagenoeg gelijk aan het totaal aantal geïnventariseerde parkeerplaatsen (729) 

binnen acceptabele loopafstand van de sportvelden. Hoewel er geen sprake is 

van een tekort, zorgt de hoge parkeerdruk voor zoekverkeer en verhoogt het 

risico op foutparkeren. 

Het is daarom van belang om de huidige parkeersituatie (voor Corona) te 

beoordelen. Het parkeeronderzoek uit 2018 wijst op een beduidend lagere 

bezetting in de praktijk (603 parkeerplaatsen) dan de parkeerbalans op basis 

van de parkeernormen (655 parkeerplaatsen). Dit komt neer op 52 minder 

bezette parkeerplaatsen. Het parkeeronderzoek toont dus aan dat de 

theoretische parkeervraag veel hoger is dan de gemeten parkeervraag in 2018. 

Met deze marge is voor het totale gebied sprake van een acceptabele 

verkeerssituatie. De voorwaarde hierbij is dat de looproutes (de hekken) vanaf 

de Startbaan, Wimbledonpark en Sportiaan op de zaterdagmiddag geopend. 

Aandachtspunt blijft dat veel van de voorzieningen met een hoge parkeervraag 

(zwembad, sportschool en sporthal) primair gebruik maken van het 

parkeerterrein bij de Meerkamp. Op hele drukke momenten zal een deel van de 

bezoekers een langere loopafstand moeten accepteren. 

Het advies is om te onderzoeken in hoeverre verdere uitbreiding 

parkeerverwijzing (zie afbeelding 2) kan bijdrage aan het beter spreiden van de 

verschillende doelgroepen om parkeeroverlast op het parkeerterrein zo veel 

mogelijk te voorkomen. 
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Afbeelding 2: Parkeerverwijsbord terrein De Meerkamp. Bron: Google Maps 

4.2 Fiets 

Voor het fietsparkeren betekenen de uitbreidingen rondom De Meerkamp het 

volgende: 

+ _ In de huidige situatie bedraagt de vraag op het drukste moment 618 

fietsparkeerplaatsen: 

+ _ De nieuwe ontwikkelingen leiden tot een totale vraag van 731 op het 

drukste moment, een toename van 113; 

*  Het aantal beschikbare fietsparkeerplaatsen is in 2020 

geïnventariseerd. Het aanbod fietsparkeerplaatsen op het terrein van 

De Meerkamp bedroeg toen 194. 

Afgaande op bovenstaande cijfers is er op dit moment én in de toekomstige 

situatie een groot, theoretisch tekort aan fietsparkeerplaatsen. Dit beeld strookt 

echter niet met de uitgevoerde fietstellingen in 2020 en de beleving van de 

gemeente. Aanbevolen wordt om het fietsparkeren wel regelmatig te blijven 

monitoren. Dit maakt bijtijdse bijsturing mogelijk, wanneer blijkt dat de capaciteit 

niet toereikend is. 

9m 
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Bijlage 1: Parkeerdrukmeting omgeving De 

Meerkamp 

Tabel 0.1: Capaciteit en bezetting per sectie parkeerdrukmeting maart 2018. Bron: Mobycon 

3.176 Startbaan 

3.728 Wimbledonpark 

3719 Wimbl 

3721 Wimbledonpark 

3723 Wimbl 

3.445 Van der Hooplaan 

3.131 Sportlaan 

3.175 Startbaan 

3.172 Startbaan 

3.173 Startbaan 

3.138 Sportlaan 

Totaal 

v 

u 

6 

36 

7 

3 

131 

1 

48 

50 

74 
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van: s angenkoenisnl> (geanonimiseerd)

    

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 12 september 2022 16:00 

Aan: 

cc: wspor 

Onderwerp: anpassing denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

tes E en B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Zoals afgesproken gaan we proberen om in een zo kort mogelijk termijn te studeren op het weghalen van het 

denksportcentrum. 

Daarvoor hebben we afgesproken dat wij; 

- Deze week gaan gebruiken om te studeren op de gevolgen van het weghalen en op de gevolgen van het 

eventueel later uitbreiden van dit volume met 1 enkele laag. Dat we daar komende vrijdag met elkaar voor 

zullen gebruiken om te komen tot een principe keuze. 

- _ En dat we volgende week gebruiken om samen met de overige adviseurs dit plan tot een geupdate versie te 

krijgen waarin we zien of er nog grote dilemma's ontstaan. 

- Dit zou dan vervolgens het startpunt kunnen zijn van de DO fase waarbij we met de door jullie goed 

gekeurde uitgangspunten het geheel kunnen gaan doorvoeren in het Revit model. 

Vanuit ons is het dan de vraag aan N N en bm voornamelijk volgende week hiervoor tijd te reserveren 

zodat we met elkaar kunnen schakelen. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Slangen+Koenis Architecten 

Swammerdamweg 11 

3401 MP IJsselstein 

The Netherlands 

F +31 30 6886974 

F.mslangenkuenis.nl 

1 www.slangenkoenis.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Disclaimer Slangen+Koenis Architecten zie website. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Aan: Wethouder Herbert Raat 

Van: Afdeling Financiën 

Onderwerp: Denksportcentrum 

  

  

    
  

Samenvatting 

Op 23 juni 2021 heeft de raad betreffende een nieuw denksportcentrum besloten om: 

e Akkoord te gaan om bij de realisatie van een extra zwembad eveneens een denksportcentrum 

te realiseren onder voorwaarde dat de denksportverenigingen zich vooraf committeren aan het 

huren van de beoogde ruimte en de daarbij behorende kostendekkende huursom; 

+ Akkoord te gaan met de realisatie van het beoogde complex mits het leegstandsrisico wordt ge- 

dragen door AmstelveenSport. 

Om vervolg te geven aan het raadsbesluit inzake realisatie extra zwemwater en aanvullende functie 

waaronder een denksportcentrum, is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. 

Het denksportcentrum zou kostenneutraal gerealiseerd worden (investeringbedrag € 1.970K). De kos- 

tendekkende huursom bedraagt € 97K per jaar en is opgebouwd uit € 85K kapitaallasten en € 12K eige- 

naarslasten. De huur moet worden opgebracht uit de volgende 3 bronnen: 

1. €40K contributie vanuit leden; 

2. € 40K inkomsten uit horeca; 

3. € 17K verhuur ruimte aan externe partijen. 

Risico's 

Naar aanleiding van het rapport haalbaarheidsonderzoek zien wij de volgende financiële risico's die in- 

vloed kunnen hebben op de hoogte van de inkomsten: 

« _ Uitstroom leden door relatief hoge leeftijd van bestaande leden bij de bridgeverenigingen. De 

gemiddeide leeftijd van de leden ligt rond de 73/75 jaar; 

«  Forse stijging van de contributie bij de schaakverenigingen. De schaakverenigingen zitten ge- 

middeld op € 25,- per lid en gaat naar gemiddeld € 55,- per lid (+120%); 

e Onzekerheid van de inkomsten uit onderverhuur van de ruimten aan externe partijen; 

« Er wordt gezocht naar eventueel andere huurders, tot op heden zijn nog geen andere huurders 

bekend. 

De voorwaarde die gesteld is dat het leegstandsrisico wordt gedragen door AmstelveenSport is niet on- 

omstreden. AmstelveenSport voelt zich niet verantwoordelijk hiervoor omdat AmstelveenSport dit niet 

als sportactiviteit ziet. AmstelveenSport wil zich er wel voor inspannen maar niet het risico op zich ne- 

men. 

Conclusie 

e _ Het genomen raadsbesluit stelt als randvoorwaarde dat sprake is van een kostendekkende ex- 

ploitatie. Gelet op de genoemde risico's achten wij de voorliggende business case onvoldoende 

stevig om dit te garanderen. Met de huidige huurders zijn de risico's groot, het is niet realistisch 

om aan te nemen dat de verenigingen voldoende contributie binnen halen om de kostprijsdek- 

kende huur op te kunnen brengen. 

e Een definitief besluit over het realiseren van een denksportcentrum kan genomen worden bij de 

definitieve kredietaanvraag. Dit biedt nog de ruimte om de komende tijd potentiee! nieuwe 

huurders te vinden om alsnog tot een gezonde business case te komen. 

e Een denksportcentrum realiseren zonder sluitende business case, vraagt de bereidheid om uit 

de gemeentelijke middelen bij te dragen n het exploitatietekort. Dit vraagt om een nieuw be- 

stuurlijk besluit. 



Gemeente a Amstelveen 
  

UITNODIGING VERGADERING 

Staf Sport & Recreatie Aan _ Wethouder Raat, 

©C Henk Huitink, 

mwa Berkvens, (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hiermee nodig ik u uit om een vergadering van wethouder Raat bij te wonen. 

De vergadering vindt plaats op: 

Datum _30 augustus 2022 

Aanvang 15:00 uur 

Kamer _ wethouder 

De agenda voor deze vergadering leest u hieronder. 

Amstelveen, 26 augustus 2022 

Met vriendelijke groet, 

  

Agenda 

1. Opening/ mededelingen 

is met vakantie, wordt vervangen door 

2. Terugblik en vooruitblik bestuurlijke overleggen: 

- college van B&W 

- raad, raadscommissies 

- regionaal overleg 

- overig bestuurlijk overleg 

3. a. Ambtelijke adviezen en voorstellen 

1 Programmabegroting thema sport 2023 bijlage 1 

2 Gespreksnotitie Denksportcentrum 

Toelichting doo projectleider Zwembad  bijlage 2 (geanonimiseerd)

3 voorbereiding gesprek Sporting Martinus 

4 stand van zaken Nationale Sportweek 

5 Aanpak werkbezoeken sportverenigingen 

b. College- en raadsvoorstellen 

4. Voortgang lopende zaken /actualiteiten 

5. Actielijst staf 

6. Communicatie / Moties-Toezeggingen-Bestuurlijke planning 

7. Rondvraag 

  

FooaoIcT 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



AMSTELVEEN 

SP@ORT 

Sterk in beweging 

- MEMO - 

Aan: Raad van Commissarissen 

Betreft: Mail aan Herbert Raat, gemeente Amstelveen, d.d. 25 mei 2022 

Reactie AmstelveenSport op College-advies 

Haalbaarheidsrapport Denksportcentrum Amstelveen 

Van: Heleen van Ketwich Verschuur 

Datum: 25 mei 2022 

Bijlage: concept College-advies Haalbaarheidsrapport Denksportcentrum Amstelveen 

Beste Herbert, 

Je vroeg mij laatst mijn gedachten over de eventuele bouw van het Denksportcentrum op de mail te 

zetten. Zie onderstaand: 

De gemeente Amstelveen heeft besloten het Denksportcentrum opnieuw ter besluitvorming aan de 

Raad aan te bieden. De gemeente Amstelveen heeft AmstelveenSport gevraagd het concept college- 

advies e bekijken en aan te passen waar nodig. Onderstaand treft u onze bevindingen aan. 

- _ In het concept college-advies is de volgende zin opgenomen: “Wel heeft AmstelveenSport 

aangegeven de intentie te hebben om de ruimten te gaan verhuren”. AmstelveenSport heeft 

eerder al diverse malen aangegeven niet als verhuurder te willen optreden en de gemeente 

als verhuurder te zien. Zeker als de tweede grote huurder een school zal zijn; 

- _ In het College-advies is opgenomen dat er veelvuldig overleg is geweest met de 

denksportverenigingen en AmstelveenSport. Dit is niet het geval, we hebben sporadisch 

contact gehad en dit jaar is er slechts éénmaal overleg geweest op 21 maart .; 

- _ Zoals eerder aangegeven is AmstelveenSport geen voorstander van externe horeca- 

exploitatie, omdat er al horeca inpandig aanwezig is. 

Ik Zou graag mijn zorgen over de financiële levensvatbaarheid nog extra willen benadrukken door 

getallen te noemen. 

De totale lasten per jaar zouden uitkomen op € 115.000 per jaar (€ 90.000 huur + 25% overige 

lasten). 

Feitelijk is nu alleen de € 40000 van de huurinkomsten Denksportcentrum min of meer geborgd. 

De overige inkomsten zijn erg onzeker. Deze zouden geborgd moeten worden. 

Het financiële aspect is echt mijn grootste zorg, niet voor AmstelveenSport maar wel voor de 

gemeente Amstelveen. Daarbij is de vraag: 

Hoe staat het met de oprichting van het Denksportcentrum? En hoe staat het met de zoektocht naar 

de tweede, grote huurder? 

tstellend te constateren dat de gemeente garant staat voor de financiële back up en dus Hetis ge 

k op zal treden als verhuurder. AnstelveenSport zal de gemeente uiteraard ondersteunen 
waarscht 

waar nodig. 

   

In de voorlopige schetsontwerpen van de architect staan de kantoren van AmstelveenSport op de 

begane grond en het Denksportcentrum op de eerste etage weergegeven. Indien die ruimtes worden 

omgedraaid, dus de kantoren van AmstelveenSport op de eerste etage en het Denksportcentrum op 

de begane grond, maak ik mij geen enkele zorgen dat dit op een andere manier verhuurd kan 

worden, mocht het Denksportcentrum niet doorgaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan praktijkruimtes 

voor tandartsen en fysiotherapeuten. Dit zit de bouwplanning mijns inziens niet in de weg. 

  



Gemeente ® Amstelveen 
  

Jeugd & Samenleving uw contact N 

1 20} 

D 02150465 

e nstelveen.nl 

De heerNen De heer N Postbus 4, 1180 BA Amstelveen 

Per adres Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum 

e van de r 

M Amstelveen 

Datum 26 oktober 2022 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Uwbriefvan 21 oktober 2022 

Uwkenmerk - 

Onskenmerk Z22-006106 

Betreft reactie op uw brief over een denksportcentrum 

Geachte heer B geachte heer EN 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

wij hebben kennisgenomen van uw reactie. 

wij blijven bij ons standpunt zoals verwoord in de brief van 11 oktober jl. Graag willen we 

het hierbij laten. 

    (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hoogachtend, 

en, wethouders van de gemeente Amstelveen, — 

de burgemeester; 

    (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Cc: Gemeenteraad 

  

Raadhuis Laan Nieuwer Amstel 1 Route per bus (overdag ma t/m vrij) 

1182 JR Amstelveen Lijn 174, halte Raadhuis 

T (020) 540 49 11 Lijn 186, halte Dorpsstraat + 5 min. 

www.amstelveen.nl Plan uw reis via www.92920v.nl 

IBAN NL22 BNGH 0285 0003 14 100/F000/1CT 

D22-358654 



  

(geanonimiseerd)

  

[<xx] 

Gemeente ## Amstelveen 

  

  

Jeugd & Samenleving e 

T ) m © 
E 20 san s de 

E amsteiveen.nl 

De heer Ben De heer N Postbus , 1100 BA Amstlveen 

Per adres Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Betreft 

van deze brief 

Amstelveen 

Datum 11 oktober 2022 

uwbriefvan 21 september en 7 oktober jl. 

Uwkenmerk - 

Ons kenmerk Z22006106 

Reactie op uw brief over een denksportcentrum 

Geachte heer N geachte heer B (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Wij hebben kennisgenomen van uw reactie. Hierin staan voor ons geen nieuwe feiten om 

te komen tot een heroverweging. 

Naar onze mening heeft de gemeente zich voldoende ingespannen om een 

denksportcentrum mogelijk te maken. De denksportverenigingen hebben vanaf 2020 geen, 

voor ons, zichtbare actie ondernomen die de realisatie van een denksportcentrum 

dichterbij bracht. 

Het staat u uiteraard vrij om een denksportcentrum op te richten en te zoeken naar een 

geschikte locatie. 

Het college ondersteunt graag op andere wijze evenementen en activiteiten van de 

denksportverenigingen. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, 

de secretaris, de burgemeester, 

Bert Winthorst Tjapko Poppens 

Cc: gemeenteraad 

  

Raadhuis Laan Nieuwer Amstel 1 Route per bus (overdag ma t/m vrij) 

1182 JR Amstelveen Lijn 174, halte Raadhuis 

T (020) 5404911 Lijn 186, halte Dorpsstraat + 5 min. 

www.amstelveen.nl Plan uw reis via www.92920v.nl 

IBAN NL22 BNGH 0285 0003 14 100/F000/1CT 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Gemeente g Amstelveen 
  

Staf Vastgoed wethouder Floor Gordon 

StafSport _ wethouder Sport Herbert Raat 

  

Vergadering d.d. | 30 augustus 2022 
  

Ter informatie? 

  

  

  

    

    

  

Agendapuni Denksportcentrum 

onderwerp: Huisvesting Denksportcentrum T eeprengs 

Afdeling: 

Van: Ĳ Ĳ 

? 

Bespreektijd 15 min Ter besluitvorming? 
        
  

Samenvatting 

Aanleiding 

Op 7 juli 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het besluit om bij de realisatie van 

een extra zwembad eveneens een denksportcentrum te realiseren onder de voorwaarde 

dat de denksportverenigingen zich vooraf committeren aan het huren van de beoogde 

ruimte en de daarbij behorende kostendekkende huursom. 

Doel van de behandeling in de staf/gevraagde beslissing 

De deadline voor het beslissen of de 800m2 mee gaat in het bouwplan is begin september 

2022. Dan volgt de vaststelling van het voorlopig ontwerp. Dat maakt dat we nu voor de 

keuze staan om te beslissen of we de 800m2 realiseren. De voor- en nadelen van de te 

kiezen route volgen hieronder. 

Beslispunten 

De wethouders wordt een keuze gevraagd tussen A en B: 

A Akkoord gaan met de voorbereiding om het casco te bouwen van de 800m2 en op een 

later moment n de tiĳd met een dekkingsvoorstel voor de kapitaallasten te komen. 

B Akkoord te gaan met uit het bouwprogramma schrappen van 800m2 (bestemd voor het 

Denksportcentrum). 

Toelichting 

Ad A 

Voordelen 

a. Het ontwerp blijft ongewijzigd 

b. We voldoen aan de wensen van het vorige college 

c. Realisatie van het Denksportcentrum behoort nog tot de mogelijke invullingen 

d. We hebben 800m2 casco beschikbaar met een maatschappelijke bestemming 

Nadelen 

e. Investeringskosten van 2 miljoen euro, zonder zekerheid over de exploitatie 

f. Mogelijk niet voor de start bouw, medio 2023, zekerheid over de huurder. Gevolg is 

mogelijke derving van inkomsten van circa 1 ton per jaar. 

Aandachtspunt: Het Didam Arrest is van toepassing. 

AdB 

Voordelen 

3. Geen investeringskosten van 2 miljoen 

b. Geen risico op een exploitatietekort 

Nadelen 

  

Lontkj1t0.9wi] 
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Pagina 2 van2 

c. Aanpassing van het ontwerp nodig, geschatte kosten circa 1 ton 

d. Teleurstellen van de initiatiefnemers van het Denksportcentrum 

Achtergrondinformatie 

Stand van zaken oprichting Denksportcentrum 

Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek 

De initiatiefnemers hebben eind 2021 een haalbaarheidsonderzoek gedaan onder de denk- 

sportverenigingen. De uitkomst was positief. Er is voldoende animo onder de bestuurders 

van de denksportverenigingen voor het oprichten van een denksportcentrum en het verhui- 

zen naar de nieuwe locatie. Tot nog toe hebben 10 verenigingen aangeven geïnteresseerd 

te zijn. 

Kanttekeningen van de onderzoekers zijn dat de leden nog niet geraadpleegd zijn over hun 

bereidheid om te verhuizen naar de nieuwe locatie, dat het dekkingsvoorstel is gebaseerd 

op aannames van het ledenaantal, de bijdrage van de horeca en de verhuur van ruimtes. 

Daarnaast is de nieuwe huurprijs te hoog voor de schaakverenigingen. 

Geschatte jaarlijkse exploitatiekosten van het denksportcentrum: 97.000,- euro. 

Dekkingsvoorstel jaarlijkse exploitatiekosten: 

40.000,- contributie van de 720 leden 

40.000,- horeca inkomsten 

17.000,- externe verhuur ruimtes 

Oprichting Denksportcentrum 

Om aan de voorwaarden van de gemeenteraad te kunnen voldoen is het van belang dat er 

een stichting wordt opgericht. Deze stichting krijg als taak om namens de denksportvereni- 

gingen op te treden als partij voor het huren en verhuren van ruimtes. Hierom is herhaal- 

delijk verzocht door de projectleider van de gemeente. Echter tot op heden is dit niet gere- 

aliseerd. De huidige gesprekspartners van de gemeente in de afgelopen 1,5 jaar zijn de 

heer n B e ccr s 

M De heer is lid van de commissie (geanonimiseerd)

Het bestuur van Amstelveen Sport heeft aangeven de verantwoordelijkheid voor het huren 

‚en verhuren van de ruimte niet op zich te willen nemen. 

Stand van zaken uitbreiding zwembad De Meerkamp 

Mondelinge toelichting door N tijdens de staf 

Afronding voorlopig ontwerp is begin september. 

Financiën 

Het tegelijk met het extra zwembad realiseren van een denksportcentrum kost 1,62 mil- 

joen, inclusief btw 1,97 miljoen. 

We hebben op dit moment nog geen zekerheid over hoe de kapitaallasten te dekken. 

(verdere) procedure 

Afhankelijk van het besluit: aanpassen van het ontwerp uitbreiding Zwembad De Meer- 

kamp ja of nee. 

Meedelen voortgang aan de initiatiefnemers de heer N e" B in een 

gesprek met u op 1 september om 14.00. Dit gesprek is reeds gepland. 

Het besluit accorderen in het eerst volgende B en W. 

  

(geanonimiseerd)



Gemeente a Amstelveen 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

staf: 

Vergadering d.d. | 30 augustus 2022 

Te f ? 

Agendapunt: Denksportcentrum er informatie 

Onderwerp: Denksportcentrum ; 

Afdeling: samenleving en stedelijke ontwikkelin Ter bespreking? 

Van: e | vorn 
? 

Bespreektijd 15 min Ter besluitvorming? 

(geanonimiseerd)

      
  

Samenvatting 

Op 7 juli 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het besluit om bij de realisatie van 

een extra zwembad eveneens een denksportcentrum te realiseren onder de voorwaarde 

dat de denksportverenigingen zich vooraf committeren aan het huren van de beoogde 

ruimte en de daarbij behorende kostendekkende huursom. 

Voorstel 

Te communiceren met de denksportverenigingen dat realisatie van een denksportcentrum 

op deze locatie niet meer haalbaar is. 

Stand van zaken oprichting Denksportcentrum 

Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek 

De initiatiefnemers hebben eind 2021 een haalbaarheidsonderzoek gedaan onder denk- 

sportverenigingen. De uitkomst was positief. Er is voldoende animo onder bestuurders de 

denksportverenigingen voor het oprichten van een denksportcentrum en het verhuizen 

naar de nieuwe locatie. Tot nog toe hebben 10 verenigingen aangeven geïnteresseerd te 

zijn. 

Kantekeningen van de onderzoekers zijn dat de leden nog niet geraadpleegd waren over 

hun bereidheid om te verhuizen naar de nieuwe locatie, dat het dekkingsvoorstel geba- 

seerd is op aannames ledenaantal, bijdrage horeaca en verhuur van ruimtes. Daarnaast is 

de nieuwe huurprijs te hoog voor de schaakverenigingen. 

Geschatte jaarlijkse exploitatiekosten van het denksportcentrum: 97.000,- euro. 

Dekkingsvoorstel jaarlijkse explotatiekosten: 

40.000,- contributie van de 720 leden 

40.000, horeca inkomsten 

17.000, externe verhuur ruimtes 

  

  

Oprichting Denksportcentrum 

Om aan de voorwaarden van de gemeenteraad te kunnen voldoen is het van belang dat er 

een stichting wordt opgericht. Deze stichting krijg als taak om namens de denksportvereni- 

gingen op te treden als partij voor het huren en verhuren van ruimtes. Hierom is herhaal- 

delijk verzocht door de projectleider van de gemeente. Echter tot op heden is dit niet gere- 

aliseerd. De huidige gesprekspartners van de gemeente in de afgelopen 1.5 jaar zijn de 

heer n N De hccr s 

De heer is id van de commissie denksportcentrum. 

Is de verhuizing in alle ALV/s behandeld? Welke verenigingen willen mee verhuizen? 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Stand van zaken bouw extra zwembad/ denksportcentrum 

-korte schets totaalplaatje 

Hier neer zetten wat de planning en wat er tot nog toe gedaan is om het denksportcentrum 

mee te nemen. 
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-Plan van eisen denksportcentrum 

-architect neemt het mee in bouwplannen 

-bestemmingsplan geeft ruimte 

Overwegingen voor afwijzen van deze locatie voor het Denksportcentrum 

Er is geen juridische entiteit om bindende afspraken mee te maken en daarmee is er geen 

partij die garant staat voor de exploitatie van de te realiseren 800m2. 

Het bestuur van Amstelveen Sport heeft aangeven de verantwoordelijkheid voor het huren 

en verhuren van de ruimte niet op zich te willen nemen. Ze willen geen verantwoordelijk- 

heid hebben voor een eventueel tekort op de exploitatie. Amstelveen sport neemt al finan- 

ciële risico's met de verhuizing naar het zwembad 

Het plan van eisen voor een denksportcentrum laat zich lastig combineren met sportfunc- 

ties. Te denken valt bijvoorbeeld aan extra verhuur aan dansscholen of vechtsportvereni- 

gingen. Echter dan zijn ook omkleedruimte, opslagruimte, spiegels en een dansvloer, mat- 

ten nodig. En het betekent dat de tafels en stoelen aan de kant moeten worden geschoven. 

De denksportverenigingen vinden dit niet wenselijk. Blijft over verhuur van de zaalruimte 

inclusief tafels en stoelen. 

Er is weinig tot geen synergie tussen de functies. 

Beslismomenten Denksportcentrum 

De deadline voor het beslissen of het denksportcentrum mee gaat in het bouwplan is 1 

september 2022. Waarom is dat zo? (hier neerzetten welke beslissing van de wethouder/ b 

en W nodig is om verder te kunnen. 

  

Financiën 

Het tegelijk met het extra zwembad realiseren van een denksportcentrum kost 1,62 mil- 

joen, inclusief btw 1,97 miljoen. Ervan uitgaande dat de kapitaallasten worden gedekt via 

de huuropbrengsten. 

Aandachtspunten 

Wat zijn de risico's bij het wel realiseren van de extra ruimte zonder dat er een huurder is? 

Een mogelijkheid is dat de gemeente garant staat voor de huur en verhuur en daarmee 

ook voor het eventuele exploitatietekort. Ook hier is het dan nodig om een juridische enti- 

teit op te richten. Dit is best vreemd, omdat de meest aangewezen organisatie hiervoor 

Amstelveen sport normaliter sportaccommodaties exploiteert. 

Doel van de behandeling in de staf /gevraagde beslissing 

Voorstel is om de 800M2 voor het Denksportcentrum te schrappen uit het Plan van eisen 

voor de verbouw van het zwembad. 

(verdere) Procedure 

Meedelen aan de initiatief nemers de hee e «- B in en gesprek (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

met u op 1 september om 14.00. Dit gesprek is reeds gepland. 

Het besluit accorderen in het eerst volgende B en W. 

  



Aan het Amstelveen, 7 oktober 2022 

College van Burgemeester & Wethouders 

van de Gemeente Amstelveen 

Geacht college, 

Betreft: Uw brief van 6 september 2022 inzake Realisatie Denksportcentrum Amstelveen en 

onze antwoordbrief van 21 september 2022 

Op 21 september 2022 maakten wij bezwaar tegen de raadsbrief van uw college van 6 september 

2022. Ook plaatsen wij diverse kanttekeningen bij de inhoud van uw brief. Afgezien van een 

ontvangstbevestiging hebben we op onze brief geen reactie ontvangen. 

In uw brief werd ons ondermeer (onterecht) verweten niet tijdig te hebben gehandeld. Reeds op 24 juni 

2022 zochten wij contact met de nieuw aangewezen wethouder Sport, doch een gesprek bleek niet 

eerder mogelijk dan op 1 september 2022. Ook in de voorafgaande contacten met de projectleider 

merkten wij helaas een gebrek aan medewerking / tegenwerking. 

Wij hechten wel aan een spoedige reactie van uw college op onze brief. Enerzijds gelet op de 

verwijten die ons ten onrechte worden gemaakt en waar wij ons niet in herkennen. Anderzijds willen 

wij - gelet op het belang voor de Amstelveense samenleving - zoveel mogelijk de vaart in de 

totstandkoming van het Amstelveens Denksport Centrum houden. Wij wensen ook de kans te 

vermijden om op basis van onterechte verwijten niet in de bouwstroom te worden meegenomen. 

Uw reactie op onze brief van 21 september 2022 zien wij alsnog gaarne spoedig tegemoet. 

Hoogachtend, 

_ s 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

p/a 

Commissie Denksportcentrum Amstelveen 

Burgemeester Haspelslaan 335 

1I8I NC Amstelveen 

Tel: _ +31(0)20-647 2666 

Cc: _ Gemeenteraad Amstelveen 

(via raadsgriffie) 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



College van Burgemeester & Wethouders 

van Amstelveen 

Amstelveen, 21 oktober 2022 

Geacht college, 

Uw brief van 11 oktober j. ontvingen wij pas op 18 oktober jl. U geeft n een enkele zin zonder nadere 

onderbouwing aan dat de gemeente heeft voldaan aan haar inspanningsverplichtingen ten aanzien van het 

Amstelveens Denksportcentrum (ADC). In onze brief van 21 september jl. ziet u geen reden tot een 

heroverweging van uw standpunt. 

Voordat wij hieronder kort ingaan op het standpunt van uw college, willen wij echter eerst kwijt dat de 

gemeente Amstelveen - en in het bijzonder uw college - zich naar onze visie helaas geen betrouwbare 

overheid toont en blijkbaar elk inhoudelijk gesprek wenst te vermijden, Wij hebben op 21 september jl. 

aangegeven en onderbouwd dat van een mogelijkheid tot hoor- en wederhoor geen sprake is geweest, en 

onze pogingen om reeds dit voorjaar het gesprek met uw gemeente, de nieuw aangewezen wethouder 

Sport aan te gaan eenzijdig door u zijn afgehouden. 

Wij hebben daarom verzocht om een normaal gesprek, waarbij ook onze kant van het verhaal en onze 

belangen kunnen worden toegelicht en besproken. Ook nu meent uw college met een enkele zin te kunnen 

volstaan en is helaas opnieuw geen enkele bereidheid getoond tot het aangaan van een normaal gesprek. 

Dit is simpelweg niet aanvaardbaar en een gemeente behoort niet zo met haar inwoners, particuliere 

initiatieven en bovenal waardevol verenigingsleven om te gaan. 

Zoals verder in onze brief van 21 september j. aangegeven, is het aantoonbaar onjuist dat vanuit de 

betrokken verenigingen geen actie is ondernomen om het ADC dichterbij te brengen. Wij snappen dit 

standpunt dan ook niet, vooral niet nu alle acties van de betrokken verenigingen (inclusief de contacten 

met uw gemeente uitgebreid) zijn gedocumenteerd. Dit is uw gemeente welbekend. Het is helaas juist de 

gemeente die zich een onbetrouwbare partner heeft getoond door terug te komen op eerdere 

toezeggingen (het door de vorige wethouder Sport voorgehouden ingroeimodel is door zijn opvolger 

weggemoffeld) en vooral door de betrokken verenigingen rauwelijks te confronteren met een stopzetting 

van het ADC. Dat de gemeente heeft voldaan aan de inspanningsverplichting is strijdig met de feiten, en 

derhalve onjuist. Wij hebben zelfs herhaaldelijk openlijke tegenwerking ervaren van onze plannen tot 

fondswerving van de zijde van de door de gemeente aangewezen projectleider. Wij spreken de gemeente 

hierbij nadrukkelijk aan op nakoming van de op de gemeente rustende inspanningsverplichting. 

12 



Wij vernemen graag of de gemeente alsnog openstaat voor een normaal gesprek over het ADC en de 

verplichtingen van beide partijen. Mocht een normaal gesprek niet mogelijk zijn dan behouden wij ons alle 

rechten voor. 

Ten blijke van de breed gedragen steun voor het ADC bevestigen wij de instemming met ons initiatief door 

de navolgende verenigingen/organisaties met ca. 1.000 aangesloten individuele personen: 

Bridgeverenigingen: 

e Aemstelle 

© _ BC Nieuwer-Amstel 

e Brivea 

*  De Vliegende Honneur 

* Minerva 

© _ BC Pegasus-Amstelland 

Damvereniging: 

e Damclub 020 

Schaakvereniging: 

© Pegasus 

e  Zukertort 

Internationals: 

© _ Japanse damesclub 

© Indiase steun 

Hoogachtend, 

e Lid commissie Denksportentrum (geanonimiseerd)

p/a 

Commissie Denksportcentrum Amstelveen 

Burgemeester Haspelslaan 335 

1181 NC Amstelveen 

Tel: _ +31(0)20-647 2666 

Cc: Gemeenteraad Amstelveen (via raadsgriffie) 
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Van: Winthorst, Bert 

Verzonden: dinsdag 15 februari 2022 13:26 

Aan: Ellermeijer, Rob 

cc: Gordon, Floor; Ballegooijen, Marijn van; 

Onderwerp: collegebrief rapportage haalbaarheidsonderzoek Denksportcentrum 

Beste Rob, 

(geanonimiseerd)

Vorige week dinsdag 8 feb is onderstaande genotuleerd in het verslag welke vandaag is geaccordeerd. Ik heb dus 

wel degelijk het een en ander uitgezet. Het is aan Ben om contact met jou op te nemen over hoe nu 

verder. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

‘De collegebrief rapportage haalbaarheidsonderzoek Denksportcentrum Ís van de agenda gehaald en moet 

opnieuw besproken worden met wethouder Ellermeijer in afstemming met de wethouders Gordon en Van 

Ballegooijen inzake de open eindjes over de onderwerpen duurzaamheid, de medische vlek, alsmede de rol 

van Amstelveen Sport betreffende het Denksportcentrum.” 

Verder heb ik onderstaande mail dinsdag direct na het B&W verstuurd. 

‘Op 8 feb. 2022 om 11:46 heeft Winthorst, Bert WP amstelveen.nl> het volgende geschreven: (geanonimiseerd)

De collegebrief is van de agenda gehaald en moet opnieuw besproken worden met oa. wethouder Ellermeijer. Het 

schijnt dat duurzaamheid + het ontwerp (wethouder Gordon) + de medische vlek (wethouder Van Ballegooijen) 

alsmede de rol van Amstelveen Sport inzake het Denksportcentrum (wethouder Ellermeijer) allemaal nog niet scherp 

is en ieder op zich vertragend kan gaan werken in het project. Er dient naar een Go/No go moment gepland te 

worden waarbij er duidelijkheid is gecreerd over de 3 bovenstaande onderwerpen.’ 

Groet Bert 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: e w (geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 15:18 

Aan: Postbus Communicatie 

Onderwerp: communicatie uitbreiding zwembad De Meerkamp 

Beste collega’s van Communicatie 

Ik las het bericht van EN o intranet. 

Graag zou ik met 1 van jullie in contact komen over bovengenoemd project waar we bezig zijn. 

De Raad heeft verleden jaar besloten tot uitbreiding van het zwemwater in Amstelveen en dat 

betekend een extra bad voor De Meerkamp. 

Daarbij zal ook Amstelveen Sport nieuwe kantoren krijgen en gaan we een Denksportcentrum 

realiseren. 

Best een ambitieus project zeker energetisch. 

(geanonimiseerd)

Ik weet dat communicatie hierover gewenst is vanuit het Bestuur, maar weet nog precies op welke 

wijze. 

Wie zou me daarmee kunnen helpen om e.e.a. vorm te geven ? 

Met vriendelijke groet, 

—amemg Projecten & Advies) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Aalsmeer - Amstelveen 

T (020 

M (06 

)amstelveel 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)



  

Van: e poerwe e (geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 2 september 2022 14:31 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Concept raadsbrief 

agen: versie 2 raadsbrief huisvesting Denksportcentrum.docx 
  

Hoi Bilen (geanonimiseerd)

Graag even kijken naar feitelijke onjuistheden en of het er allemaal een beetje logisch instaat. Of 

misschien moet ik juist zaken weglaten. Je mag kritisch zijn! 

Ik stuur maandagochtend voor 12.00 de definitieve versie door naar B en W. 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Jeugd en Samenleving, team Samenleving 

  

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 

M_06 

/amstelveen.nl 

www.amstelveen.nl 

www.aalsmeer.nl 

(geanonimiseerd)

Aanwezig ma, di, do hele dag, woensdag- en vrijdagochtend 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: r e (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 23 augustus 2022 12:59 

am e (geanonimiseerd)

Onderwerp: conceptagenda staf en conceptnotitie voor bespreking 24 aug ‚ 10.00. 

Bijlagen: agenda staf 30 aug.docx; bijlage 2 denksportcentrum zwembad.docx 

Hoil (geanonimiseerd)

Bijgevoegd de conceptagenda en de notitie. Tot morgen. 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Jeugd en Samenleving, team Samenleving 

  

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 

M _06 

)amstelveen.nl 

(geanonimiseerd)

www.amstelveen.nl 

www.aalsmeer.nl 

Aanwezig ma, di, do hele dag, woensdag- en vrijdagochtend 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: r (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 12:02 

Aan: ü 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: conceptnotitie en agenda staf 

Bijlagen: agenda staf 30 aug.docx; bijlage 1 denksportcentrum zwembaddocx 

Hoi 

Graag een laatste redactionele check. Ook even kijken naar tekst onder verdere procedure. 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Jeugd en Samenleving, team Samenleving 

  

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 

M_06 

\amstelveen.nl 

www.amstelveen.nl 

www.aalsmeer.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Aanwezig ma, di, do hele dag, woensdag- en vrijdagochtend 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: L r r (geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 12:32 

am e (geanonimiseerd)

Onderwerp: denksportcentrum 

Hoi (geanonimiseerd)

Dhr. Bvan de bridgevereniging zocht contact met Rob mbt proces van het Denksportcentrum. 

Zou jij hem kunnen bellen? 

Zijn nummer is: 06: 

Groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

van: _ 

Verzonden: maandag 2 mei 2022 11:09 

am e 

Onderwerp: Denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hoi (geanonimiseerd)

Excuses voor mijn late reactie. Wegens de meivakantie van mijn kinderen, heb ik een aantal dagen 

vrij gehad. 

Terugkomend op het haalbaarheidsonderzoek Denksportcentrum Amstelveen. 

Ik heb het raadsbesluit bijgepakt van extra zwemwater De Meerkamp. 

Conform het besluit van 7 juli 2021 moet aan de volgende randvoorwaarden worden voldaan, 

namelijk: 

Realiseren van een denksportcentrum in de zwembad onder voorwaarde dat de 

denksportverenigingen zich vooraf committeren aan het huren van de ruimte en de daarbij 

behorende kostendekkende huursom. 

Realiseren van het beoogde complex mits het leegstandsrisico wordt gedragen door 

AmstelveenSport. 

Uit het onderzoeksrapport en n.a.v. ons overleg zie ik thans een aantal risico'’s, deze zijn: 

Onzekerheid ledenaantal i.v.m. mogelijke uitstroom bij de bridgeverenigingen door relatief 

hoge leeftijd van bestaande leden. M.a.w.: onzekerheid in de inkomsten dus risico 

kostendekkende huursom. 

De huidige leden van de schaakverenigingen betalen thans een lage contributie, de jaarkosten 

voor deze leden zullen door het huisvesten in het Denksportcentrum verdubbelen of zelfs 

verdrievoudigen. 

De inkomsten uit de onderverhuur van de ruimten is onzeker. Conform het raadbesluit moet 

het leegstandsrisico gedragen worden door AmstelveenSport. Uit ons laatste overleg is de 

voorkeur aangegeven om het leegstandrisico niet bij AmstelveenSport neer te leggen. 

Al met al nog veel onzekerheid en risico’s waar nog geen duidelijkheid over is, wat een positief advies 

voor het realiseren van het Denksportcentrum in de weg staat. 

Mijn advies is om de risico’s en de randvoorwaarden (waar thans niet aan wordt voldaan) te benoemen 

in het collegevoorstel. 

Heb je hier voldoende aan? 

Met vriendelijke groet, 

  

Gemeente Amstelveen / Aalsmeer 

M _06) 

mstelv nl 

  

I www.amstelveen.nl / www.aalsmeer.nl 
  

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Persbericht 

Architect voor zwembad De Meerkamp geselecteerd! 

Na een Europese aanbestedingsprocedure i het architectenbureau Slangen+Koenis uit 

IJsselstein geselecteerd voor de nieuwbouw van een extra zwembassin naast De 

Meerkamp. Het ingediende schetsontwerp voldeed volgens de beoordelingscommissie 

het best aan de uitvraag en de meegegeven randvoorwaarden. Het architectenbureau 

heeft aantoonbaar in binnen- en buitenland veel ervaring met het ontwerpen van 

zwembaden. De gemeente ziet met veel vertrouwen de verdere uitwerkingen van het 

ontwerp tegemoet! 

In het schetsontwerp van Slangen+Koenis wordt het nieuw te bouwen 25x21 meter 

wedstrijdbad naast de bestaande sporthal geplaatst. Aan de voorzijde worden de 

ruimten voor Denksport en AmstelveenSport gesitueerd. De positionering is zodanig 

gekozen dat op een later moment een keuze tussen renovatie van het bestaande 

sportcomplex dan wel vervangende nieuwbouw zonder verregaande consequenties 

genomen kan worden. 

Het schetsontwerp van Slangen+Koenis kent een dynamiek in de gevel met materialen 

die aansluiten op het pavijoenachtige karakter van De Meerkamp. Het gebouw is 

energiezuinig en duurzaam met een all-electric installatieconcept. De nieuwbouw wordt 

dn ook niet aangesloten op het gas!! In het ontwerp zijn vele maatregelen ingepast voor 

circulair materiaalgebruik, klimaatadaptatie, comfort en gezondheid van sporters en 

personeel. 

De planning is het gekozen ontwerp verder uit t laten werken zodat het begin 2023 op 

uitvoeringsniveau kan worden aan besteed, De bouw kan dan de tweede helft van 2023 

van start kan gaan. Oplevering en ingebruikname staan gepland voor eind 2024. 



Gemeente w Amstelveen 
  

Staf Vastgoed wethouder Floor Gordon 

StafSport _ wethouder Sport Herbert Raat 

  

Vergadering d.d. | 30 augustus 2022 

Agendapun Denksportcentrum 

  

Ter informatie? 

  

  
  

  

  
Onderwerp Huisvesting Denksportcentrum Ter bespreking? 

  

    

Afdelin Samenleving en Vastgoed 

Van Ë - - 
? 

Bespreektijd 15 min Ter besluitvorming? 

(geanonimiseerd)

    
  

Samenvatting 

Aanleiding 

Op 7 juli 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het besluit om bij de realisatie van 

een extra zwembad eveneens een denksportcentrum te realiseren onder de voorwaarde 

dat de denksportverenigingen zich vooraf committeren aan het huren van de beoogde 

ruimte en de daarbij behorende kostendekkende huursom. 

Doel van de behandeling in de staf/gevraagde beslissing 

De deadline voor het beslissen of de 800m2 mee gaat in het bouwplan is begin september 

2022. Dan volgt de vaststelling van het voorlopig ontwerp. Dat maakt dat we nu voor de 

keuze staan om te beslissen of we de 8002 realiseren. De voor- en nadelen van de te 

kiezen route volgen hieronder. 

Beslispunten 

De wethouders wordt een keuze gevraagd tussen A en B: 

A Akkoord gaan met de voorbereiding om het casco te bouwen van de 800m2 en op een 

later moment n de tijd met een dekkingsvoorstel voor de kapitaallasten te komen. 

B Akkoord te gaan met uit het bouwprogramma schrappen van 800m2 (bestemd voor het 

Denksportcentrum). 

Toelichting 

Ad A 

Voordelen 

3. Het ontwerp blijft ongewijzigd 

b. We voldoen aan de wensen van het vorige college 

c. Realisatie van het Denksportcentrum behoort nog tot de mogelijke invullingen 

d. We hebben 800m2 casco beschikbaar met een andere maatschappelijke bestem- 

ming 

Nadelen 

e. Investeringskosten van 2 miljoen euro, nu zonder zekerheid over de exploitatie 

f. Mogelijk niet voor de start bouw, medio 2023, zekerheid over de huurder. Gevolg is 

mogelijke derving van inkomsten van circa 1 ton per jaar. 

Aandachtspunt: Het Didam Arrest is van toepassing. 

AdB 

Voordelen 

3. Geen investeringskosten van 2 miljoen 

b. Geen risico op een exploitatietekort 

  

Lngvgitzb.10h] 
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Pagina 2 van2 

Nadelen 

c. Aanpassing van het ontwerp nodig, geschatte kosten circa 1 ton 

d. Teleurstellen van de initiatiefnemers van het Denksportcentrum en eerdere toezeg- 

gingen niet waar kunnen maken 

Achtergrondinformatie 

Stand van zaken oprichting Denksportcentrum 

Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek 

De initiatiefnemers hebben eind 2021 een haalbaarheidsonderzoek gedaan onder de denk- 

sportverenigingen. De uitkomst was positief. Er is voldoende animo onder de bestuurders 

van de denksportverenigingen voor het oprichten van een denksportcentrum en het verhui- 

zen naar de nieuwe locatie. Tot nog toe hebben 10 verenigingen aangeven geïnteresseerd 

te zijn. 

Kanttekeningen van de onderzoekers zijn dat de leden nog niet geraadpleegd zijn over hun 

bereidheid om te verhuizen naar de nieuwe |ocatie, dat het dekkingsvoorstel is gebaseerd 

op aannames van het ledenaantal, de bijdrage van de horeca en de verhuur van ruimtes. 

Daarnaast is de nieuwe huurprijs te hoog voor de schaakverenigingen. 

Geschatte jaarlijkse exploitatiekosten van het denksportcentrum: 97.000,- euro. 

Dekkingsvoorstel jaarlijkse exploitatiekosten: 

40.000,- contributie van de 720 leden 

40.000,- horeca inkomsten 

17.000,- externe verhuur ruimtes 

Oprichting Denksportcentrum 

Om aan de voorwaarden van de gemeenteraad te kunnen voldoen is het van belang dat er 

een stichting wordt opgericht. Deze stichting krijg als taak om namens de denksportvereni- 

gingen op te treden als partij voor het huren en verhuren van ruimtes. Hierom is herhaal- 

delijk verzocht door de projectleider van de gemeente. Echter tot op heden is dit niet gere- 

aliseerd. De huidige gesprekspartners van de gemeente in de afgelopen 1,5 jaar zijn de 

hee en B De heer 

De heer| is lid van de commissie 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Het bestuur van Amstelveen Sport heeft aangeven de verantwoordelijkheid voor het huren 

en verhuren van de ruimte niet op zich te willen nemen. 

Stand van zaken uitbreiding zwembad De Meerkamp 

Mondelinge toelichting door N tijdens de staf (geanonimiseerd)

Afronding voorlopig ontwerp is begin september. 

Financiën 

Het tegelijk met het extra zwembad realiseren van een denksportcentrum kost 1,62 mil- 

joen, inclusief btw 1,97 miljoen. 

We hebben op dit moment nog geen zekerheid over hoe de kapitaallasten te dekken. 

(verdere) procedure 

Afhankelijk van het besluit: aanpassen van de ontwerpuitgangspunten uitbreiding Zwem- 

bad De Meerkamp ja of nee; eventuele ontwerpaanpassingen moeten nader worden be- 

paald in vervolgfase van het ontwerpproces om vertraging te voorkomen. 

Meedelen voortgang aan de initiatiefnemers de hee f «- B in cen (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

gesprek met u op 1 september om 14.00. Dit gesprek is reeds gepland. 

Het besluit accorderen in het eerst volgende B en W. 

  

(geanonimiseerd)



Indeling beoordelingscommissie naar gunningcriterium 

Gunningscriteria 

1 |O 

a | Toekomstbestendigheid ont 

i_ Aansluiti lijke renovatie of nieuwbouw huidige accommodatie 

i. Inf n van optimalí lijkheden / bezuini ties 

Ruimtelijke en functionele kwaliteit 

i Positi van ruimten en functies 

ii Routing voor verschillende gebruikers 

Stedenbouw en architectuur 

i Stedenbouwkundige in| 

iÌ Architectuur gebouw 

Duurzaamheid en circulariteit 

i Visie en conceptuitwerki 

ii Integratie van maat n in het tontwet 

Plan van Aan| 

Visie op bu urd ont n 

Visie op kwali o uitwerki 

Visie op samenwerking binnen ontwerpteam en coördinatie BIM 

Visie op beheersing van o! ‚en uitvoeri 'S 

e belijk projectieider, afdeling Projecten en Advies, Team Vastgoed) 

e (etern projectieider, OLCO Advies & Management bv) 

e projectmanager installaties, afdeling Projecten en Advies, Team Vastgoed) 

e 2 nager bouwprojecten, afdeling Projecten en Advies, Team Vastgoed) 

e (Stedenbouwkundig adviseur / coördinator Stedenbouw) 

e (stadbouwmeester Amstelveen) 

e (zciviseur duurzaamheid gemeente Amstelveen) 

E (irecteur AmstelveenSport) 

e acititair manager AmstelveenSport) 

e vertegenwoordiging DenksportCentrum) 

e nko0p gemeente Amstelveen, procesbegeleider) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Max score 

650 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



31 

32 

Maatschappelijk 
  

Vastgoed 

Agenda-ontwerpteam (concept verslag) Nr. 05 

Project Uitbreiding zwembad de Meerkamp Amstelveen 

Datum 19 augustus 2022, 10:00 — 11.30 uur 

Plaats Microsoft Teams 

Aarwezig e gemeente Amstelveen) 

E gemeente Amstelveen) 

e s'angen + Koenis) 

e (S'angen + Koenis) 

s” 

E Noorman) 

e wsP) 

e s met vakantie 

Afwezig (mk N (gemeente Amstelveen) 

o co) 

o co) 

e (S'angen + Koenis) 

) 

Agendalid N siangen + Koenis) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

RK-22/1933/rk 19 augustus 2022 

Opening en mededelingen 

a. Omdat B op vakantie leidt de bespreking en maakt in concept de notulen die OLCO later in het 

juiste format zal verwerken tot het verslag. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Ingekomen stukken (zie DocStream) 

a. 221922 Verslag Ontwerpteam 4 d.d. 22 juli 2022; 

b. Reacties op concept ontwerpbestemmingsplan van interne afdelingen en externe diensten 

©. Onderzoeksrapporten in concept t.b.v. ontwerpbestemmingsplan, te weten: 

a. Stikstofdispositie, door Sweco 

b. Externe veiligheid, door Kuiper & Burger 

©. Aanvullende bodemonderzoek, door Aveco de Bondt 

d. Aanvullende bomenonderzoek (BEA), door Pius Floris 

d. Locatie-meting (XYZ) GEO-dienst gemeente Amstelveen d.d. 08-07-2022 

e. Onderzoeksresultaten sonderingen, in concept door Koops & Romijn d.d. 20-07-2022 en geactualiseerde 

offerte van Kops & Romijn voor gevraagde GEO-adviezen d.d. 15-08-2022 

Kwaliteit 

Integrale afweging filtersysteem en diepte kelder en bassin 

a. Reacties op concept notitie OLCO d.d. 19 juli 2022; is niet nader besproken en hierover moet nog een 

beslissing worden genomen door de gemeente Bjgeeft binnenkort uitsluitsel, keuze filtersysteem gaat voor 

op de bouwkundige consequenties. 

(geanonimiseerd)

- } 

  

Bouwkundelconstructief 

  

RC 22053 Pagna 1on4  OLCO 



  Terreinontwerp: mogelijke opdracht aan Marseille Buiten; informatie is door S+K verstrekt en er wordt een 

afspraak ingepland door S+K om de opdrachtdefinitie vaststellen;Wal een aanwezige alternatieve visie op 

de terreininvulling delen ter voorbereiding op de afspraak. De landschappelijk invulling van deze fase moet 

nog, ter beoordeling, aan de commissie ruimtelijke kwaliteit worden voorgelegd. 

positie van de brug naar de Startbaan voor bestemmingsverkeer is afhankelijk van resultaten BEA, inmiddels 

zijn deze bekend, Bjzal de doorsturen naar S+K om positie vast te leggen; brug is ook onderdeel van het 

VO en moet integraal worden meegenomen in het project 

Inpassing Swimgym in bestaande gebouw -> besluit uiterlijk einde VO-fase; indien dit niet doorgaat vervallen 

er m2/, waardoor het magazijn-gedeelte wordt doorgeschoven richting de entree; afspraak met Amstelveen is 

gemaakt om dit besluit voor te bereiden 

Ruimtestaat en check m2 ontwerp op PVE: waar nog meer optimalisaties te behalen ? onwaarschijnlijk dat er 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   

meer te vinden is; verklaring extra m2 is bekend en wordt verwerkt in VO-overgangsdocument. 

Bouwrouting en eventueel dempen van sloot tijdens de bouw? of overkluizing ? Wlvraagt aandacht voor de 

GEO-meting om deze te verwerken in plattegrond zodat duidelijk wordt waar de oevergrens ligt ten opzichte 

van het bouwplan; dempen is niet gewenst tijdelijk damwand zal noodzakelijk zijn en e moet gekeken 

worden naar bouwplaats-situatie door S+K op uitvoeringsniveau. Bijgeeft aan dat de resterende maat van de 

oever ca. 1,50m1 zal zijn in de uiteindelijke sitiuatie. 

Zodra dit duidelijk op tekening is verwerkt (incl. uitkragend terras) deze informatie delen met commissie 

uimtelijke kwaliteit, deze hadden verzocht hier een uitgewerkt voorstel voor te verstrekken:Hzal dit dan 

doorsturen naar de betreffende contactpersoon N 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Bouwiogistiek ĳ de Van-der-Hooplaan-? zie tekst punt e 

  

Constructies 

« _ Kelder met inkeping (zonder verloren bekisting), zie e-mail R.Klein d.d. 28 juli 2022; is besproken en 

besloten dat zo blijt; doorgang is voldoende breed voor uitwisselen van filtercomponenten 

° _ Opzet 3D model: aandachtspunten? Geen bijzonderheden, informatie wordt onderíing uitgewisseld. 

« _ Afstemming hoofddraagstructuur en installatiekanalen Idem 

° _ Materialisering en dikten vloeren en constructieve wanden. dem 

« _ GEO -technisch onderzoek, 1° conclusie en vervolg m.b.t. bouwkuip en funderingsadviezen; opdracht 

kan worden verstrekt door WSP en wordt gefactureerd aan Gemeente Bstemt dit af met Koops & 

Romijn en heeft overleg over de fundering-, bemaling en bouwkuipadviezen 

(geanonimiseerd)

3.3  Installaties E, W en Wz 

a 

Berekeningen vermogens warmte-opwekking: met en zonder gasaansluiting voor piekmomenten; 

uitgangspunt conform PVE dus blift ‘all-electric” echter waarbij de piekmomenten met de bestaande 

gasaansluiting kunnen worden opgevangen; nader te ontwerpen en op te geven wat de capaciteit van het gas 

zou moeten worden; in fase 2 is het uitgangspunt gasloos ! 

Capaciteit/vermogens elektra nieuwbouw en i. huidige trafo (afstemming en BBP) afspraak hierover is 

voor de vakantie niet meer gelukt; na vakantie van Bifijwordt afgehandeld 

Kanalen en leidingen: hoofdverdeling en inpassing in ontwerp, knelpunten? de principeschema's van 

verdeelkasten en kanalen worden bepaald en verwerkt in het VO; ter sprake komt om warmtepompen is 

cascade op te stellen en in verband met leveringsproblemen van grotere warmtepompen te overwegen 

meerdere kleinere pompen op te stellen; geen beslissing overgenomen wordt een overweging 

Gebruik vrijvallende kelderbak buitenbad voor andere (technische) functie? dit moet zeker onderzoeken wat 

de mogelijkheden zijn, kan een extra energiebesparende maatregel worden BWijkomt met voorstellen: B 

geeft aan dat de kelder wellicht niet volledig kan worden gevuld voor thermische wateropslag i.v.m 

gewichtsbeperkingen;Bjgeeft aan dat deze kelder wellicht een belemmering geeft in fase 2 (dan hiermee 

rekening houden in vervolgontwerp ?) 

Bepalen installatiekosten per discipline; Bjgeeft aan dat dit volgt na het verstrekken VO-documenten, deze 

worden in week 35 verzonden, ramingen volgen dan in week 36. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

34 Bouwfysica 
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44 

42 

43 

51 

52 

a. Quickscan geluiduitstraling d.d. 14 juli 2022; Wijgeeft een toelichting op verstrekte document 

e _ Geluidsuitstraling installaties naar woontoren Startbaan (extra voorzieningen afscherming installaties?) 

rekening gehouden met geluid door warmtepompen op dak (90dBa) 

« _ Intene geluidsisolatie vioer Denksport: 650 kg/m2; afstemming en optimalisatie constructie-ontwerp van 

deze vloeren is nodig; dikte varieert van 200-400mm 

° _ Geluidsbelasting wegverkeer: kleine verzwaring tov standaard gevel nodig, lijkt geen probleem; wordt 

verwerkt in VO-document 

« _ Geluidsbelasting vliegverkeer: dakopbouw minerale wol en lignatuur/staalplaat; wordt verwerkt in VO- 

document 

b. Quickscan brandveiligheid d.d. 14 juli 2022;Wjgeeft een toelichting op verstrekte document 

e _ Vluchtroute naar binnenplein en vanuit sporthal opgelost ivm kleedruimten buitenbad in nieuwbouw; is 

akkoord en wordt verwerkt in VO-document 

° _ Overige aandachtspunten? afgesproken Qv-waarde (10) verwerkt ? vuurlastberekening wordt gemaakt 

in DO-fase, wel verwachtingen benoemen in VO-document. 

c. Aanvraag akoestisch onderzoek voor ontwerpbestemmingsplan dooraanl rapportage nodig voor 

eind augustus ? zie email 08-07-2022 en 18-07-2022 van EW; hierover volgt een aparte afspraak om dit zo 

spoedig mogelijk te kunnen verstrekken 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Planning, organisatie en procedures 

Planning: afronding VO-fase 30 aug en vaststellen in Ontwerpteam 2 sept 2022 

  

3. Documentenlijst V1 (in bewerking) zie bijlage d.d. …. 

b. Afronding VO: gaat het Iukken om alle stukken op 30 aug gereed te hebben? Ja, volgens de aanwezigen van alle 

disciplines gaat dit Iukken om in week 35 te verstrekken. 

Organisatie 

g ĳ g ĳ 

b. Bouwkosten en installatiekosten deskundige ? wie contracteren ? en op welke wijze ? jzal in overleg met 

e externe deskundige inschakelen; dit ter verificatie van de ramingen die het ontwerpteam zal 

verstrekken 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

dracht landschapsont E afst t colega's stedenb 
e—0p p P g 

  

  

Planologische procedures 

3. ontwerpbestemmingsplan: okt 2022 — mrt 2023. Laatste onderzoeken zijn uitgezet. proces verloopt conform 

planning, volgende week afspraak om stand van zaken door te nemen; aandacht voor akoestische 

rapportage, zie punt 3.4C 

b. Omgevingsvergunning: feb — juli 2023. In planning opgenomen. aanhouden 

Financieel en risico's 

Risicomatrix (in bewerking) 

Taakstellend budget exclusief directiekosten, bouwrente, bijkomende kosten en startkosten. 

3. Budget: 

€ 14,05 min voor bouwkosten incl. vaste inrichtingen en prijsstijgingen (Zwembad+kantoren+DenkSport) 

€ 0,8 mn terrein 

Aanvullend budget onder voorbehoud, afgerond € 2,0 min ex btw: nader gespecificeerd: 

Dit wordt, ter besprekingen en goedkeuring, meegenomen in het gebruikers- en stuurgroep-overleg wat staat 

gepland in week 35; waarbij per onderdeel een keuze zal worden gemaakt die, ter verdere uitwerking, kan 

worden meegenomen in de DO-fase. 
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e €750.000 vervangen installaties buitenbad 

* €270.000 voor 168 m2 kelderruimten t.b.v. buitenbad 

* €450.000 voor 200 m2 kleedruimten buitenbad (inc!. afwerkingen en inrichting) 

e €220.000 voor 100 m2 bvo extra voor AmstelveenSport (incl. afwerkingen) 

* €300.000 voor 85 m2 bvo SwimGym en neerlaatbare wand in zwemzaal (in geval in nieuwbouw) 

b. Kostenraming VO 

- S+K: bouwkundige werken; volgt in week 36 

- BBP: installaties volgt in week 36 

- OLCO: Stichtingskostenoverzicht volgt bij overgangsnotitie VO-DO in september 

c. Extene kostenramingen ? ter verificatie in september/oktober 

6 Communicatie en informatie 

3. Inloopavond omwonenden en overige belangstellenden: datum volgt (14 september 2022 ? is een mogelijke 

datum; S+K kunnen aanwezig voor presentatie/toelichting bouwplan: communicatie en start participatie 

omgeving kan vanaf begin september worden opgestart. 

b. Bestuurljke goedkeuring Denksportcentrum (30 augustus 2022) dit staat voor eind augustus (week 35) 

geagendeerd; eventueel ander of dubbel gebruik gewenst; door het ontbreken van de budget staat het nu nog 

niet vast dat het casco daadwerkelijk wordt gebouwd; dit kan forse gevolgen hebben voor de 

verschijningsvorm;B uit zijn zorg:Bijvraagt of er rekening is gehouden met een 3° bouwiaag; dit blijkt nu 

niet zo te zijn. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

7 Notulen ontwerpteam 4 d.d. 22 juli 2022 

- punt 3.3d: betreft het verplaatsen van de watermeter; dit moet worden meegenomen in het VO en er zijn 2 

mogelijkheden waarbij rekening moet worden gehouden voor fase 2; vergroting watermetermeter noodzakelijk ? 

8 Rondvraag 

Bezoekt allen om medewerking voor nadere afstemming engineering in week 34; 

Bsei voor dat S+k afspraak zal inplannen landschapsarchitect 

afstemming GEO-resultaten om tot concrete projectadviezen te komen 

n 

n 

m 

- inzake actiepunten: 

04. S+K; juiste draaicirkel en geactualiseerde BEA meenemen voor bepaling positie brug. 

14. S+K; uitvoeren schaduwstudie voor PV(T)-panelen, aanwezige bomen mee modeleren 

overeenkomstig posities en adviezen BEA 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Vergaderschema 

Nr.6 2 september 2022 10.00u-11.30u Microsoft Teams/raadhuis Amstelveen — VO vaststelling 

220826 (geanonimiseerd)
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o ‘ o Maatschappelijk 
Vastgoed 

Beslisdocument VO fase 

  

Versie 1 

Uitbreiding De Meerkamp Amstelveen 

Project _ Nieuwbouw 25x21x2,5 zwembassin, kantoren AmstelveenSport en Denksportcentrum 

Datum _ 29 september 2022 

Auteur _ B(opmerkingen 13 oktober 2022 / (geanonimiseerd)

  

1 INLEIDING 

Dit ‘beslisdocument fase Voorontwerp’ handelt over de afsluiting van de gezamenlijk doorlopen ontwerpfase VO 

van het project. In de VO:fase zijn de uitgangspunten, zoals zijn vastgesteld in het raadsbesluit van 7 juli 2021, 

voor het project ‘Uitbreiding zwembad De Meerkamp Amstelveen vertaald in een Voorontwerp. Het voorliggende 

beslisdocument is het resultaat van het VO en bundelt de te nemen besluiten en beschrijt de acties voor de 

opvolgende fase: het Definitief Ontwerp. 

Gedurende de VO:fase is de toevoeging van enkele functies en de impact hiervan op de kaders en het ontwerp 

onderzocht. Dit betrof het vervangen van de installaties van het buitenbad met bijbehorende techniekruimte, de 

vervanging van de kleed- en sanitare ruimten van het buitenbad, de inpassing van een gezondheidscentrum en 

integratie van Denksport en ruimten voor Swimgym. Het gezondheidscentrum is niet meegenomen in de 

uitwerkingen van het VO. De overige ruimten wel. Inmiddels heeft nader onderzoek naar de haalbaarheid van 

inpassing van Denksport en Swimgym uitgewezen dat ook deze functies uit het programma moeten worden 

gehaald. Dit vindt plaats na vaststelling van het VO. In de startnotitie-DO worden de (financiële) 

consequenties verwerkt en de uitgangspunten herzien ten opzichte van het PVE (Raadsbesluit 7 juli 2021) 

  

Gedurende de uitwerkingen van het VO zijn door de ambtelijk projectleider tevens alle voorbereidingen getroffen 

en onderzoeken door derden uitgevoerd ter voorbereiding op het ontwerp bestemmingsplan en de hiervoor te 

doorlopen procedure. Na vaststelling van het VO zal deze procedure wordt opgestart, uitgaande van publicatie 

‘begin november 2022. 

De fase Voorontwerp richt zich specifiek toe op het vaststellen van het ruimtelijk en functionee! ontwerp voor het 

gebouw, de financiële raming van investering op basis van het ontwerp en de aandachtspunten die n de verdere 

uitwerkingen moeten worden meegenomen. Gedurende deze fase is AmstelveenSport als toekomstig huurder en 

exploitant blijvend actief gevraagd inbreng te geven. Het contact met de verenigingen en overige gebruikers van 

het zwembad verloopt via AmstelveenSport. Tevens zijn gemeentelijke vakambtenaren betrokken bij de 

technische uitwerkingen van het VO. Daarnaast is op hoofdlijnen contact geweest met vertegenwoordigers van 

Denksport. De omwonenden en overige geïnteresseerden worden n het begin van de DO-fase geconsulteerd, 

mede ook in het kader van de bestemmingsplanprocedure. 

Dit ‘beslisdocument fase Voorontwerp' definieert als geheel nauwkeurig en n detail de uitgangspunten van het 

ontwerp van het gebouw op basis waarvan de vervolgfase gestart kan worden. Er wordt u daarom een opsomming 

geboden t.a.v. van de te beoordelen en goed te keuren projectaspecten. Daarvoor zijn zes verschillende pijlers 

gehanteerd in de uitwerking, te weten Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit en risicomanagement (GOTIK- 

R). Deze onderdelen betreffen de zogenaamde beheersmaatregelen waarop per fase de planvoortgang wordt 

gewaarborgd. Bij verdere uitwerking van het project zullen, bij de overgang naar elke aansluitende fase, deze 

beheersmaatregelen van het project telkens worden geactualiseerd en toegelicht. Onder deze pijlers worden de 

documenten benoemd die van essentieel belang zijn voor de start van de volgende fase: het Definitief Ontwerp. 
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Wij wilen u daarom vragen de beslissingen benoemd in dit document te accorderen, of te verwerpen zodat de 

procesvoortgang conform overall planning kan worden nageleefd. 

VOORAF MEEGEGEVEN KADERS GEMEENTERAAD 

Door de gemeenteraad vastgesteld kader op 7 juli 2021 omvat de volgende besluiten: 

1. Kennis te nemen van het rapport Vervolgonderzoek haalbaarheid extra zwemwater en de daarin opgenomen 

conclusies over te nemen. 

2. Akkoordte gaan met de realisatie van een extra zwembad bij De Meerkamp en de keuze voor renovatie of 

nieuwbouw van zwembad De Meerkamp voorlopig uit te stellen naar 2025/2026. 

3. Akkoordte gaan met locatie D (voormalig kinderopvang Boon) in het rapport. 

4. Akkoord te gaan om bij de realisatie van een extra zwembad eveneens een denksportcentrum te realiseren 

onder voorwaarde dat de denksportverenigingen zich vooraf committeren aan het huren van de beoogde 

ruimte en de daarbij behorende kostendekkende huursom. 

5. Akkoordte gaan om bij de realisatie van een extra zwembad eveneens een gezondheidscentrum te 

realiseren onder voorwaarde dat dit een positieve business case gaat opleveren. 

6. Akkoord te gaan met nieuwe kantoren voor AmstelveenSport onder voorwaarde dat AmstelveenSport 

taakstellend de hogere huurlasten opbrengen. 

7. Akkoordte gaan met de realisatie van het beoogde complex mits het leegstandsrisico wordt gedragen door 

AmstelveenSport. 

Meegegeven financieel kader, totaal € 17.080.000 excl. btw, prijspeil 1 februari 2021. 

* €13.000.000 Nieuwbouw 25x21x2,5 meter zwembassin (inclusief vaste inrichtingen) 

+ € 1.620.000 Nieuwbouw Denksportcentrum (800 m2 bvo, casco) 

+ € 1.810.000 Nieuwbouw kantoren AmstelveenSport (930 m2 bvo, afgewerkt inclusief vaste inrichtingen) 

+ € 650.000 Locatiegebonden kosten (infrastructuur en terrein) 

AmstelveenSport gaat na oplevering € 75.000 extra huur per jaar betalen ter dekking van de investeringen in de 

kantoren. De kostprijsdekkende huur van Denksport bedraagt € 97.000 per jaar voor 800 m2 bvo. Dit is nog niet 

bevestigd. Inmiddels is bekend dat de ruimte voor Denksport na vaststelling van het VO niet verder wordt 

meegenomen in de uitwerkingen van het DO. 

BESLUITENLIJST VOORONTWERPFASE 

Gedurende de uitwerking van het Voorontwerp zijn er diverse besluiten genomen, van groot tot klein. 

Onderstaande lijst geeft hiervan een overzicht. De effecten en consequenties van deze besluiten zijn verwerkt in 

het Voorontwerp, alsmede meegenomen n de (verruiming) van de projectkaders. 

1 10 juni 2022 Kantoren A'veenSport op BG en Denksport op verdieping 

2 10 juni 2022 Tribune zwemzaal eruit, wordt meegenomen n fase 2 (nieuwbouw) 

3 10 juni 2022 Eén beweegbare bodem 25 x 7,5 meter toepassen 

4 10 juni 2022 Geluidsniveau zwemzaal terugbrengen van 93 dB(A) naar 85 dB(A) 

5  24juni2022 Toepassen klapwand van 70 cm breed -> wordt 50 cm 

6 24juni2022 Oriëntatie schuin dak zwemzaal blijft richting het oosten 

7.  24juni2022 Overspanning zwemzaal in lengterichting 

8 24juni2022 Overall planning V8 d.d. 22 juni 2022 

9 24juni2022 Planning VO-fase d.d. 22 juni 2022 

10. 24 juni2022 Eis luchtdichtheid Qv10 = 0,2 (zwemzaal) en Qv10=0,4 (overig gebouw) 

11.  8juli2022 Vaststellen plattegronden A'sport+Denksport d.d. 8 juli 2022 

12.  22juli2022 Beweegbare bodem 25 x 7,5 DUO, voorbereiding 2-temp systeem 

13.  22juli2022 Afmetingen klapwand: 25 x ,05 meter 

14 22 juli2022 Vervallen compressorruimten in kelder en op begane grond 

15. 22 juli2022 Vervanging installaties buitenbad meenemen in kelder van de nieuwbouw 

16.  22juli2022 Vervanging kleedruimten en sanitair buitenbad meenemen in kleedzone 

nieuwbouw, volgens indelingsoptie 5 
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17. 22 juli2022 Duurzaamheidsopties 1 (warmteterugwinning), 2 (heatpipes) en 3 (extra PV 

panelen) nemen we mee in nieuwbouw. Extra budget € 190.000 exc!. btw 

wordt gedekt uit energiebesparing (ca € 23.000 per jaar). 

18. _ 19 augustus 2022 Aanlevering VO stukken 2 sept ipv 30 aug 2022 door ontwerpteamleden 

19. _ 2september 2022 Kelder met inkeping blijft gehandhaafd (zie e-mail RK d.d. 28 juli 2022); 

20. _ 2 september 2022 DIN Filters voor binnenbad en buitenbad (zie e-mail PT d.d. 26 aug 2022) 

21. _ 2 september 2022 Geen inpassing SwimGym en conseguenties voor plattegrond. 

22. 2 september 2022 Ruimten voor Denksport niet meenemen in DO (wel voorbereidingen 

meenemen voor latere opbouw van 26 en 3® bouwlaag) 

23. 16 september 2022 Wel rekening houden met 2de bouwlaag, geen rekening houden met 3de 

bouwlaag. 

24. _ 16 september 2022 Voorkeursvariant uitpassing DS/SG — 03 enkellaags (zie 

presentatiedocument S+K d.d. 16 september 2022) 

25. 16 september 2022 Kelder met inkeping blijft gehandhaafd (zie e-mail R. Klein d.d. 28 juli 2022}; 

26. _ 16 september 2022 Notitie 4 Afweging filtersysteem en diepte zwembassin 2,5 meter d.d. 13 

september 2022 

27. _ 16 september 2022 Documentenlijst VO v d.d. 14 september 2022 

Toegevoegde functies gedurende de VO-fase, totaal 446 m2 bvo 

Gedurende de uitwerkingen van het VO zijn er diverse functies aan het programma toegevoegd: 

+ 168 m2 bvo Installatieruimten buitenbad 

* _ 200 m2 byo Kleed- en sanitaire ruimten buitenbad 

« _ 78 m2 bvo Ruimten voor SwimGym 

Deze zijn verwerkt en meegenomen in de uitwerkingen van het VO. 

Wijziging projectkaders in oppervlakten 

Totaal 5.302 m2 bruto vloeropperviak, als volgt onderverdeeld! 

* _ 2.600 m2 Nieuwbouw zwembad inclusief techniek 

+ 525 m2 Correctie 2521 (voor eenduidigheid tussen PVE en VO) 

+ 931 m2 Nieuwbouw kantoren AmstelveenSport incl. techniek 

+ _ 800 m2 Nieuwbouw Denksport casco oplevering 

+ 168 m2 Nieuwbouw techniekruimten buitenbad 

+ _ 200 m2 Nieuwbouw kleed- en sanitaire ruimten buitenbad 

+ 78 m2 Nieuwbouw SwimGym 

Toelichting correctie: het oppervlak van 25x21 dient 2x meegenomen te worden: 1x als kelderoppervlak en 1x in 

het oppervlak van de begane grond. In het PE was dit oppervlak 1x meegenomen, daarom deze correctie. 

Budgettaire consequenties van aanvullende functies en genomen besluiten, totaal € 2.170.000 ex btw, 

prijspeil 1 sept 2022 

* €750.000 vervangen installaties buitenbad, dekking uit MJOP 

+ €280:000 voor 168 m2 bvo kelderruimten buitenbad, dekking uit MJOP 

+ €460.000 voor 200 m2 bvo kleedruimten buitenbad (incl. afwerkingen en inrichting), dekking uit MJOP 

* €210.000 voor 78 m2 bvo nieuwbouw Swimgym 

« €470.000 voor 233 m2 bvo extra voor AmstelveenSport (incl. afwerkingen), dekking vanuit Vastgoed 

(gekapitaliseerd in € 25.000 per jaar extra huur voor AmstelveenSport) 

Totale projectbudget met inbegrip van aanvullingen, exclusief indexatie (zie notitie nr 5) 

Het totale projectbudget komt hiermee op 

€17.080.000 (prijspeil 1 februari 2021) 

€_2.170.000 (prijspeil 1 sept 2022) 

€ 19.250.000 ex btw. 
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4 DOCUMENTEN VO-FASE 

De resultaten van de VO:fase zijn vastgelegd in diverse documenten. Deze staan benoemd op de 

documentenlijst beslisdoeument VO zwembad Amstelveen met kenmerk: RK-22/1843/rk, d.d. 13 sept 2022. 

Speciale vermelding van documenten die in dit beslisdocument aan bod komen 

a. Afwijkingenlijst VO d.d. 15 september 2022 

b. Overall planning V9 d.d. 15 september 2022 

©. Kostenraming VO d.d. 15 september 2022 

d. Notitie 5 Loon- en prijsstigingen d.d. 28 september 2022 

5 GOKIT-R 

‘Contorm de methodiek van GOTIK-R wordt hieronder een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten uit 

de VO-fase. Details hiervan zijn vastgelegd in de uitgewerkte documenten. 

51 GELD 

Als basis voor de kostenraming ligt het ontwerp en hieruit volgende opperviakten. Onderstaande tabellen geven 

een overzicht per functie en de verschillen met het PvE. Onderscheid wordt gemaakt in NVO (nuttig vloer 

opperviak) en BVO (bruto vloer oppervlak) 

  

  

  

  

Ruimtestaat NVO PvE Voorontwerp Verschil 

m2 nvo m2 nvo m2 nvo 

Zwemzaal 1.277 1.146 31 

Kleedruimten 409 506 +96 

Techniekruimten excl. correctie 872 671 +99 

A'Sport: Entree kantoren 66 102 +36 

A'Sport: Centrale ontmoetingsruimte 57 95 +38 

A'Sport: Kleedruimten personeel 39 27 1 

A'Sport: Kantoren 353 471 +118 

A'Sport: Magazijn & stalling 180 271 +91 

A'Sport: Techniek 55 E +38 

Denksport: Entree 81 211 +130 

Denksport: Horeca 123 181 +28 

Denksport: Zalen 392 526 +134 

Denksport: Techniek 63 E +30 

SwimGym 71 71 o 

Buitenbad kleedruimten + techniek 288 112 -176 

Totaal m2 nvo 4.025 4547 +522 

Correctieregel 25x21 525 525 - 

Totaal m2 nvo 4.550 5.072 +522   
Bovenstaande tabel laat een toename van 552 m2 NVO zien ten opzichte van het PvE. Wanneer naar het BVO 

wordt gekeken, is de toename aanmerkelijk minder. Het verschil kan worden verklaard uit de verhouding NVO -> 

BVO. In het PVE is hiervoor 19% aangehouden, terwij n het VO als gevolg van een efficiënt ontwerp een toeslag 

van 10% daadwerkelijk benodigd is. Dit resulteert n ‘slechts' 269 m2 extra bvo. Zie onderstaande tabel. 
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Ruimtestaat BVO PvE Voorontwerp 

m2 bvo m2 bvo m2 bvo 

Zwembad 25x21 incl. correctie 25x21 | 2.600 2.705 +105 

Correctie 25x21 m2 | 525 525 0 

Kantoren Amstelveensport | 931 1.164 +233 

Denksport | 800 976 +176 

Buitenbad techniek | 168 48 -120 

Buitenbad kleedruimten | 200 75 125 

Swimgym \ 78 78 - 

Totaal m2 bvo inc!. correctie | 5.302 5.570 +269 

Toelichting grootste verschillen in m2 bvo: 

De extra m2 BVO voor het zwembad , kantoren AmstelveenSport en Denksport zijn voornamelijk terug te vinden 

in de langgerekte vorm van het gebouw, waardoor er langere looplijnen en relatief meer m2 verkeersruimten in 

het ontwerp zitten. Daarnaast is door AmstelveenSport de keuze gemaakt de koffiekamer ruimer uit te voeren (ca 

45 m2 bvo extra ten opzichte PVE). 

Zoals gezegd zal Denksport na vaststelling van het VO uit het ontwerp worden gehaald. De algemene ruimten 

(entree, vertikale verkeersruimten en techniekruimten) worden niet uit het ontwerp gehaald, met het 0og op een 

mogellijke utbreiding in fase 2. Het oppervlakte dat hiermee gemoeid is, is gelijkelijk verdeeld over het zwembad 

en AmstelveenSport. Beide functies hier zijn hierdoor van meer m2 voorzien dan strikt noodzakelijk is. Gedurende 

de DO:fase worden deze extra m2 gespecificeerd en voorzien van een kostenplaatje, zodat duidelijk is welke 

extra kosten in het ontwerp meegenomen worden om een latere uitbreiding mogelijk te maken. 

De drie toegevoegde functies ten opzichte van het PVE, te weten Swimgym, sanitaire ruimten buitenbad en 

techniek buitenbad, zijn zo efficiënt mogeljk ingepast. Voor de ruimten van het buitenbad heeft dit geresulteerd in 

een sterke reductie van het benodigd aantal m2 bvo ten opzichte van huidige oppervlakten, zonder dat dit 

overigens ten koste gaat van de functies. Dit synergievoordeel werkt niet alleen ruimtelijk, maar ook in de 

investering- en beheer- en exploitatiekosten door. Deze synergievoordelen komen ten gunste van de gemeente. 

Onvermijdelijke indexatie van beschikbaar budget 

Het raadsbesluit van 7 juli 2021 en hiermee vastgestelde budget is gebaseerd op prijspeil 1 februari 2021. 

Extra dekking voor prijsindexatie als gevolg van de huidige marktomstandigheden is nog niet aanwezig, maar i 

gezien de extreme marktsituatie onvermijdelijk. Opvang vanuit het project is niet realistisch. Indien de BDB index 

hiervoor wordt aangehouden, bedraagt de benodigde indexatie afgerond € 2.630.000 ex btw. Het totale budget 

komt hiermee op € 21.880.000,- ex btw, prijspeil 1 september 2022. Dit is inclusief Swimgym en Denksport. In dit 

budget is rekening gehouden met een indexatie van 1 september 2021 tot het moment van prijsvast aannemer 

(indicatie augustus 2023) van 5,5%. Meer over de prijsindexatie is weergegeven in de nofitie 5 'Loon- en 

prijsstijgingen van 23 september 2022'. 

Stichtingskostenraming 

De raming van de bouwkosten is op basis van het Voorontwerp van Slangen + Koenis uitgewerkt. De kostenraming 

is gebaseerd op prijspeil 1 september 2022. In de kostenraming van het VO zijn alle functies meegenomen, dus ook 

Denksport en Swimgym. Na vaststeling van het VO zullen deze functies eruit worden gehaald. Ook het budget zal 

hierop worden aangepast. De investeringsraming is naast het ontwerp gebaseerd op de planning en de huidige 

strategie van inkoop (aanbesteden op basis van Technisch Ontwerp). Onderstaande tabel geeft de hoofdljnen weer, 

gevolgd door een toelichting. 
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Stichtingskosten Programma van Eisen Voorontwerp 

  

inclusief aanvullingen 5570 m2 bvo 

EE Prijspeil 1 sept 2022 

Prijspeil 1 feb 2021 

Bouwkosten €15.189.000 € 16.880.000 

- bouwkunde €6.892.000 €8.746.000 

- kelderruimten buitenbad € 80.000 € inclusief 

- werktuigbouw €1.566.000 €2.082.000 

- waterzuivering binnenbad €1.119.000 €1.030.000 

- elektrotechniek €1.327.000 €1.149.000 

- installaties buitenbad € 750.000 € 564.000 

-kleed- en sanitairruimten buitenbad / € 460.000 € inclusief 

- extra m2 bvo AmstelveenSport € 230.000 € inclusief 

- inrichtingen gemeente €1.302.000 €1.234.000 

- inrichtingen AmstelveenSport pm € 742000 

- inrichtingen Denksport pm € 13000 

- inrichtingen Swimgym pm € 53000 

- locatiekosten € 770000 € 770.000 

- nader te detailleren € 450.000 Niet van toepassing 

- extra coördinatie uitvoering Niet van toepassing € 339.000 

- extra duurzaamheidsinvesteringen | Niet van toepassing € 155.000 

Bijkomende kosten € 541.000 € 683.000 

Directiekosten € 1.993.000 € 1.787.000 

Onvoorzien € 912.000 € 1.162.000 

Loon- en prijsstijgingen € 520000 € 1.249.000 

Frictie/startkosten €  95.000 €  120.000 

Totaal stichtingskosten ex btw € 19.250.000 € 21.880.000 

Totaal beschikbaar budget € 19.250.000 € 19.250.000 

Saldo (tekort / overschot) neutraal €--2.630.000 

Extra indexatie 1 feb '21 tot 1 aug ‘23 Niet bekend € +2.630.000 

Saldo (tekort / overschot) neutraal € 0 

Toelichting: 

Investering gebouw: het VO is op hoofdonderdelen doorgerekend. Daar waar een inkoop reeds heeft 

plaatsgevonden (ontwerpteamleden), is dat als besteding en contractverplichting opgenomen. Voor indexatie 

van prijspeil 1 februari 2021 naar t september 2022 en prijsindexatie van 1 sept 2022 naar 1 augustus 2023 

(moment prijsvast overeenkomst aannemer) is rekening gehouden met de BDB cijfers en prognoses 

Het totaal aantal m2 i circa 269 m2 bvo meer dan het PVE. Dit geeft een vertaling in de kostenraming. Het 

ontwerpteam heeft aangegeven dat het ontwerp reeds dusdanig is geoptimaliseerd, dat niet verwacht mag 

worden dat deze extra m2 in de DO-fase uit het ontwerp kunnen worden gehaald. Deze extra m2 worden dus 

als een gegeven beschouwd, zonder overigens dat het budget hierop wordt aangepast. 

Bouwkundig: de extra m2 en aanpassing aan prijspeil { september 2022 zijn hierin verwerkt 

installaties: de investering van de installaties bestaat uit 3 componenten elektrotechniek, werktuigbouw en 

waterbehandeling. Vooral de kosten voor de werktuigbouwkundige installatie laten een overschrijding zien 

to.v. het budget. Dit is te verklaren door gestegen kosten voor de luchtbehandeling en warmtepomp techniek. 

De inschatting is dat in het DO deze overschrijding niet kan worden gereduceerd 

Vaste inrichtingen: de extra m2 en de grotere beweegbare bodem zijn opgenomen in de actualisatie. De 

kosten zijn eveneens aangepast aan het actuele prijspeil 

Terrein: het ontwerp ontbreekt nog. Hierdoor dezelfde post aangehouden als waarmee in het budget rekening 

mee is gehouden. Gezien het feit dat de corridor vervalt maar hiervoor een nieuw te realiseren brug vanaf de 

Startbaan in de plaats komt, geeft een eerste rechtvaardiging van dit bedrag; 
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+  De bijkomende kosten, directiekosten, onvoorzien, loon- en prijsstijgingen en frictie- en star!kosten zijn 

aangepast naar rato van de bouwkosten, aangevuld met de actuele situatie op de bouwmarkt en bijbehorende 

prijsindexatie 

Indien rekening wordt gehouden met indexatie van het budget conform de BDB index cijfers, valt de kostenraming 

binnen het beschikbare budget, zelfs circa € 595.000 onder budget. Voorgesteld wordt dit als risico-buffer aan te 

houden, gezien de huidige onzekerheden en economische situatie. Vanzelfsprekend blijven we de uitwerkingen 

van het DO nauwgezet op efficiency en effectiviteit toetsen 

Per saldo is de overschrijding op de investering € 2.630.000 ex btw. Een klein gedeelte is toe te schrijven aan de 

269 m2 BVO meer ten opzichte van het PvE. Het grootste deel is toe te schrijven aan de externe marktsituatie en 

hiermee gepaard gaande prijsstijgingen. Deze extreme stijging van de kosten als gevolg van externe 

marktfactoren kan niet gedekt worden uit het bestaande projectbudget of door enkel te bezuinigen. Hiervoor is 

aanvullend budget nodig. Op basis van de huidige BDB cijfers komt dit extra benodigd budget als gevolg van 

bovenmatige prijsindexatie eveneens uit op € 2,63 mn. Hoe hoog het benodigde extra budget precies uitvalt, kan 

pas worden bepaald bij aanbesteding. Echter zal dus in de risico sfeer een dekkingsbehoefte moeten worden 

bepaald en besloten om het project doorgang te kunnen laten vinden. Gezien de door BDB waargenomen trend 

van terugkeer naar laagconjunctuur, kan mogelijk een harde landing worden voorkomen door de wijze van en het 

moment van aanbesteden flexibel in te richten. Dit is een bestuurlijke keuze 

Bij start DO worden SwimGym en Denksport uit het programma en het budget gehaald. In dat geval bedraagt het 

nieuwe totale oppervlak 4.516 m2 bvo en het budget afgerond € 17.420.000 excl. btw:. Indien hier € 2.380.000 

prijsindexatie bij opgeteld wordt, bedraagt het budget € 19.800.000 ex btw. 

Beslispunten 

-  Erwordt met de vaststelling akkoord gegeven voor de investering voor het gebouw op basis van het 

Voorontwerp. Bij de vaststelling geldt als voorwaarde dat de overschrijding wordt opgelost met indexatie van 

het budget, eventueel aangevuld met een nog nader te bepalen beperkte taakstelling per discipline uit te 

werken in het DO. Indien noodzakelijk kan een herverdeling worden vastgesteld in het ontwerpteam; 

- Erwordt goedkeuring gegeven om de TCO uitwerking te vervolgen op basis van het Voorontwerp exclusief 

Denksport en Swimgym. De TCO resultaten worden als voorwaarde vastgesteld voor het vervolg proces 

waarop elke fase wordt getoetst op de vastgoedaspecten die onder invloed staan van het ontwerp. De TCO 

geldt als doelstelling voor de exploitatie als totaal, dus ook de verantwoordelijkheden t.a.v. operationele 

aspecten die in het zwembad management moeten worden uitgevoerd. Dit wordt ook ingebracht in de 

bestuurlijke goedkeuring t.a.v. het gewijzigd besluit; 

Acties 

- _Om de uitwerking financieel passend te krijgen gedurende het Definitief Ontwerp zijn mogelijk aanpassingen 

noodzakelijk binnen de diverse kwalitatieve onderdelen van het project. Daarbij geldt dat het kader van het 

Programma van Eisen niet kan worden aangepast alsook de functionele uitwerking vastgesteld in dit VO 

beslisdocument, met uitzondering van Denksport en Swimgym. 

+  De TCO van exploitatie moet op de onderbouwing en demarcatie tussen het project en de exploitatie verder 

worden gedetailleerd. Dat is onderdee! van een continu proces en wordt beheerst in de coördinatie met de 

verantwoordelijke voor de exploitatie (AmstelveenSport) en gemeente (vastgoed). De demarcatie wordt in de 

TCO van de DO fase vastgesteld. 

+ Aanvraag voor aanvullend budget ter compensatie van de extreme prijsindexaties in de bouwmarkt is 

noodzakelijk. Dit zal gedurende het DO traject gestalte moeten krijgen. 

5.2 ORGANISATIES/PROCEDURES 

De betrokkenheid van gebruikers verloopt via AmstelveenSport. Dit is een risico dat bewust wordt genomen, 

aangezien AmstelveenSport ook in de toekomst het eerste aanspreekpunt voor deze gebruikers zal zijn 
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Vanuit AmstelveenSport is meerdere malen input ingebracht. Conform het vooraf afgesproken proces waarbij 

input goed kan gewogen en het proces loopt zodanig dat voor allen duidelijkheid bestaat omtrent de te nemen 

stappen en de te maken keuzes. 

Bij de start van het Voorontwerp zijn de ontwerpteamleden ingekocht. Een toelichting hierop inclusief het 

gerealiseerde aanbestedingsvoordeel is weergegeven in de notitie 3 ‘Resultaten inkoopprocedures adviseurs'. 

Daarvoor zijn de contracten uitgewerkt en ondertekend door betreffende partijen. Gedurende de uitwerking van 

het DO zal de aanbesteding strategie worden herijkt en indien van toepassing de inkoopprojecten worden gestart. 

Marseile Buiten is aan het eind van de VO fase gevraagd offerte uit te brengen voor het opstellen van het 

terreinontwerp. Uitgaande van een reele offerte, zal begin DO hiervoor opdracht worden verstrekt, zodat eind DO 

een uitgewerkt terreinontwerp beschikbaar i. 

De onderzoeken en voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure zijn in de VO fase voortgezet en 

nagenoeg afgerond. Verwacht wordt dat begin DO fase de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. 

Beslispunt 

Geen. 

Acties 

Het Definitief Ontwerp zal een verdere detaillering zijn van het ontwerp van het gebouw (exclusief Denksport en 

Swimgym) en terrein. Gedurende de uitwerking zal de bestemmingsplan procedure worden opgestart. De 

volgende acties zijn te doen: 

- De uitwerking van het plan van Voorontwerp naar Definitief Ontwerp te brengen geschikt voor de aanvraag 

omgevingsvergunning; 

+ De aanbesteding strategie wordt herijkt, rekening houdende met de situatie op de bouwmarkt 

- Het vaststellen van het gewijzigd budget als gevolg van indexatie zal een besluit door de stuurgroep moeten 

worden genomen. Notitie 5 dient hiervoor als onderlegger: 

+ De afspraken omtrent de onderhoudsvraagstukken van het zwembad worden gedurende het DO uitgewerkt n 

een notitie onderhoud waarin de demarcatie van verantwoordelijkheden en verplichtingen tussen de betrokken 

partijen worden vastgelegd zodat bepaald kan worden op welke wijze marktpartijen kunnen worden betrokken. 

53 TĲD 

De initiële planning van het VO is behaald, met uitzondering van de twee weken verificatie. Na vaststelling van 

het VO zal een periode van ontwerpaanpassing plaatsvinden als gevolg van de studie naar uitpassing van 

Denksport en Swimgym. Al met al een vertraging van circa 3 weken. Naar verwachting kan dit niet worden 

ingehaald gedurende de latere ontwerp- en bouwfasen. In de bijgestelde projectplanning is de meest actuele 

planning opgenomen. Oplevering en ingebruikname van het gebouw staat gepland op december 2024 

Planning overall: 

© _ DO: vrijdag 23 sept 2022 t/m vrijdag 27 jan 2023, daarna 2 weken verificatie 

Stukken omgevingsvergunning: maandag 30 jan U/m 24 februari 2023 

TO: vrijdag 24 februari /m vrijdag 28 april 21023, daara 2 weken verificatie 

Aanbesteding bouw (gunningsfase): vrijdag 12 mei t/m donderdag 20 juli 2023 

UO: vrijdag 21 juli m donderdag 1 februari 2024 

Bouwvoorbereiding: maandag 14 augustus /m vrijdag 13 oktober 2023 

Realisatie: maandag 16 okt 2023 t/m donderdag 28 november 2024. 

Inhuizing en ingebruikname: vrijdag 29 november /m vrijdag 20 december 2024 
o0o00000 

Beslispunt 

- Erwordt goedkeuring gevraagd op de projectplanning en in specifiek de wijziging van de opleverdatum naar 

het december 2024. Deze wijziging is als onderdeel van de uitpassing van Swimgym en Denksport ontstaan. 
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Acties 

+ Voor de beheersing van de overalplanning wordt voor de Definitief Ontwerpfase een detailplanning opgesteld 

welke aansluit bj de ijkmomenten en goedkeuringsmomenten uit de overallplanning. Daarin wordt de 

betrokkenheid van partijen verder gepland en de detail processen benoemd. Dit wordt met het ontwerpteam 

beheerst voor het verloop van het DO; 

- In coördinatie met de afdeling Inkoop wordt de planning voor aanbesteding van uitvoerende partijen en 

directieleveringen bepaald en vastgelegd, ter besluitvorming in de DO fase; 

+ De coördinatie en overleggen met verschillende instanties zoals de nutsbedrijven, welstandscommissie, 

vergunning & handhaving en brandweer zullen tjdens het Definitief Ontwerp worden vervolgd om de aanvraag 

WABO vooraf te hebben gecoördineerd en de aanvraag op basis van het beslisdocument Definitief Ontwerp 

te kunnen doen; 

- Belangrijk thema is de organisatie en aanvraag van de bestemmingsplanprocedure. De laatste onderzoeken 

worden afgerond, waardoor de procedure juist binnen planning kan worden ingediend. Vooralsnog ljkt er 

geen belemmering in de gereserveerde termijn hiervoor. 

5.4 INFORMATIE & COMMUNICATIE 

Voor de informatievoorziening binnen het project i een informatie-managementsysteem opgezet (Docstream) 

Ditis een online documentenbeheersysteem, waartoe alle projectteamleden toegang kunnen hebben. Aan alle 

deelnemers, zowel intern van de gemeente als externe contractanten, zijn rechten toebedeeld op basis van hun 

rol binnen het project. De bekostiging hiervan is onderdeel van de budgetbewaking. 

Ten aanzien van de externe informatievoorziening en communicatie wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. 

Nadere participatie wordt naar behoefte ingepast. 

Beslispunten 

Geen 

Acties 

Er zijn gedurende het Definitief Ontwerp meerdere momenten dat het project kansen biedt voor communicatie. 

Daartoe zijn volgende acties te doen: 

= _ In het kader van het Ontwerpbesluit bestemmingsplan wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. 

+  Onderdeel van het Collegebesluit voor wijziging van het kader is een Raadsinformatie Brief, waarin de 

voortgang van het project wordt toegelicht aan de hand van dit beslisdocument. 

55 Kwaliteit 

De kwaliteit betreft de inhoudelijke uitwerking van alle planonderdelen van het project: gebouw en terrein. Als 

basis voor de uitwerking geldt het programma van eisen. De kwalitatieve resultaten voor het project zijn 

vastgelegd in de documentenlijst. De verificatie op het ontwerp is uitgevoerd en getoetst binnen het ontwerpteam. 

+ _ Gebouw: In de fase van het Voorontwerp is het PvE vertaald in het ontwerp door de betrokken experts 

van het ontwerpteam. Daarnaast is het gewijzigd kader verwerkt in de besluitenlijst. Op basis van die 

documenten zijn de uitwerkingen getoetst en gecontroleerd op kwaliteit en financiën. Het ontwerpteam 

heeft daarbij de uitwerkingen efficiënt gemaakt en passend binnen de budgettaire kaders, uitgaande van 

‘budgetverhoging als gevolg van buitensporige prijsindexaties. 

«  Terrein: Ten aanzien van het terrein ontwerp is met het ontwerpteam afgestemd dit aan een extern 

deskundig bureau in opdracht te verstrekken. Dit moet nog plaatsvinden. De inhoudelijke uitvraag is 

opgesteld, MarseilleBuiten is gevraagd hiervoor een offerte in te dienen. Tijdens de DO fase zal een 

terrein ontwerp worden opgesteld dat leidend is voor toetsing door de diverse instanties (parkeren, 

watercompensatie, etc) 

Gedurende het projectproces zijn tevens kansen benoemd die de kwaliteit van het project zouden kunnen 

verbeteren. Dat betreft enerzijds een businesscase naar extra verduurzaming, anderzijds een toevoeging van 

vooral groen in het terrein ontwerp ter verbetering van de biodiversiteit. Deze onderdelen worden verder 

uitgewerkt in de DO fase. 
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Beslispunten 

Er wordt gevraagd akkoord te gaan met het VO t.a.v. ruimtelijke, functionele en architectonische uitwerking, 

inclusief de hierbij behorende besluitenlijst met afwijkingen/aanvullingen op het PVE; 

Acties 

Ten aanzien van het project zijn alle kwalitatieve kaders uitgewerkt in het voorontwerp en voorgelegd ter 

vaststelling. Tijdens de DO-fase wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Acties: 

- Inpassen van de installaties binnenbad en buitenbad 

Inpassen duurzaamheidsmaatregelen in het gebouw; 

« _ Afstemmen ontwerp gebouw en terrein; 

- Waar mogelijk doorvoeren van optimalisaties zonder dat dit ten koste gaat van functionaliteit en kwaliteit; 

5.6  Risicomanagement 

Voor het project is de risicobeheersing belegd en een risicomatrix opgesteld. Daarbij zijn de beheersmaatregelen 

geselecteerd en toegekend aan een actiehouder om de risico's onder controle te krijgen en houden. De 

risicomatrix wordt telkens geactualiseerd op basis van de projectvoortgang en op basis van besluitvorming 

Eventueel wordt een risico sessie belegd voor afronding van de Definitief Ontwerpfase waarin de risico's die 

maatgevend zijn voor het project worden uitgewerkt. De actualisatie dient om de sturing na het Definitief Ontwerp 

te concretiseren en de organisatie de focus te bieden in het proces. 

Beslispunt 

+ Derisico matrix VO fase met beheersmaatregelen wordt ter goedkeuring voorgelegd 

Acties: 

+  Op basis van de risicomatrix het project aansturen en beheersen 

- Op basis van de voortgang van het DO de risicomatrix actualiseren. 

6 AFWIJKINGEN EN BESLISSINGEN 

6.1 AFWIJKINGEN OP VOORLIGGENDE FASE 

In de planuitwerking van de definitiefase zijn enkele afwijkingen per onderdeel benoemd in dit beslisdocument. 

Het document afwijkingen VO fase vast te stellen; 

6.2 NOG TE BESLISSEN DOOR GEMEENTE AMSTELVEEN IN DE VOLGENDE ONTWERPFASE 

- Extra budget als gevolg van extreme prijsstijgingen in de bouwmarkt; 

Extra budget voor 'mee te nemen voorbereidingen voor opbouw 2‘ bouwlaag’ 

7 VASTSTELLING 

Door ondertekening van dit document gaat de gemeente Amstelveen akkoord met het beslisdocument van de 

fase Voorontwerp en bijbehorende documenten. Dit beslisdocument inclusief bijbehorende bijlagen vormen de 

basis voor de verdere uitwerking van het project en zijn de documenten die aan de basis liggen voor de 

projectorganisatie en het ontwerpteam voor de Definitief Ontwerpfase. 

Aldus opgemaakt te Amstelveen d.d. [datum]. 

Voor akkoord: 

Gemeente Amstelveen 

  

Ambtelijk opdrachtgever 
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(geanonimiseerd)



_—_—_— 

van: _ 

Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 09:16 

am e 

Onderwerp: extra info denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

a B (geanonimiseerd)

Bijgaand nog contactinfo over een club die graag een denksportcentrum zou willen. Zwembad is 

hier mogelijk een optie. 

De r " (geanonimiseerd)

Wil jij even contact leggen? 

Dank, 

PS de tafeltennissers gaven aan dat er in het contact eigenlijk alleen over de mogelijke huurbijdrage is 

gesproken en niet over de behoefte van de vereniging. Ik geef je deze opmerkingen nog even mee. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



_—_— 

Van: e r 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 10:47 

am m (geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: aangepaste conceptnotitie Meerkamp 

Bijlagen: 20220303 Conceptnotitie De Meerkamp .pdf 

Goedemorgen B (geanonimiseerd)

In verband met de uitbreiding van zwembad De Meerkamp hebben bijgevoegde parkeernotitie laten 

opstellen; die we met jouw akkoord willen opnemen bij de bestemmingsplanwijziging. 

Volgens ben jij er al eerder bij betrokken geweest. 

Graag verneem ik van jouw of jij dit een haalbaar voorstel vindt. 

Als je het nodig vindt spreken we het nog verder door; ik verneem het graag van je. 

Met vriendelijke groet, 

—<afuenng Projecten & Advies) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  )sweco.nl> 

Onderwerp: aangepaste conceptnotitie Meerkamp 

Bijgevoegd de aangepaste conceptnotitie. We zijn benieuwd naar de reactie van jullie en jullie collega's. 

Julie zien iets andere cijfers dan in de 1° versie. Dit komt door het denksportcentrum en verwijderen van het 

gezondheidscentrum. Het denksportcentrum had een gebruikerspatroon dat slecht aansloot bij wat we online zien 

bij vergelijkbare centra. We hebben daar daarom maatwerk geleverd en dat valt positief uit. 

Op het niveau van het totale onderzoeksgebied is geen sprake van een tekort (maar wel een te hoge parkeerdruk). 

Het feit dat de tellingen in de praktijk lager veel uitvallen nuanceert dat beeld. Dat klinkt natuurlijk gek omdat je 

functies toevoegt, anderzijds is er gewoon veel openbare parkeercapaciteit langs de sportvelden beschikbaar. 

Aandachtspunt blijft dt veel van de functies met een hoge parkeervraag wél gebruik maken van de Meerkamp. Op 

hele drukke momenten moeten zij een langere loopafstand accepteren (Bijv. naar Startbaan of de parkeerplaatsen 

bij de rotonde Sportlaan-Hooplaan). 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur mobilteit 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Sweco Nederland B.V. | Amsterdam 

M 

SWeco.nl 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

www.sweco.nl 

SWECO â 

Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter 

Handelsregister: 30129769 | Statutair gevestigd te: De Bilt 

Lees hier voor meer informatie over hoe Sweco uw persoonsgegevens verwerkt. 



_ 
(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 28 april 2022 10:00 

Aan: 

cc: 

Onderwerp: FW: aanpassen BP nieuwbouw De Meerkamp 

Beste B goedemorgen, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderstaande info met betrekking tot dubbelgebruik van het Denksportcentrum, binnenkort bespreken 

hoe we dit in het BP formuleren. 

Verder zie ik dat je al ben gestart en contact heb met collega's van SO. 

Ik zal de aanwezig rapporten verzamelen en je deze binnenkort toesturen. 

Tot 10 mei, dan stemmen we het verder af, 

Met vriendelijke groet, 

—(afflehns Projecten & Advies) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020 

M (06 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  
)amstelvee! 

v e > 

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 17:19 

(geanonimiseerd)

vor e n e e > (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: aanpassen BP nieuwbouw De Meerkamp 

Hoi 

Volgens mij kan deze vraag het beste beantwoord worden doo (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Een schot voor de boeg: 

Er was mogelijk sprake van het Nova College, maar volgens mij gaat dat niet meer door. 

Maar is het niet handig om ruim te bestemmen? 

Vallen sport, educatie, kinderopvang e.d. niet onder ‘maatschappelijke bestemming’? 

Met vriendelijke groet, 

— 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen/Aalsmeer 

T (020 

M (06 

www.amstelveen.nl 

www.aalsmeer.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Let op: k beschouw e-mails waarin ik als cc-ontvanger sta als ter kennisname en ga ervan uit dat deze geen directe actie van mij verlangen. 

Van: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 11:56 

Aan: amstelveen.nl>; )amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: aanpassen BP nieuwbouw De Meerkamp 

H en B 

Om de nieuwbouw voor De Meerkamp mogelijk te maken moeten we het bestemmingsplan aanpassen. 

Nu gaat het om de functie die we toekennen aan het Denksportcentrum. 

Ik vernam iets dat er ook ander gebruik (educatie ?) wellicht mogelijk moet zijn. 

Kunnen jullie mij informeren over het beoogde bredere gebruik . 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Met vriendelijke groet, 

—(afdehnq Projecten & Advies) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



_—_— 

Van: e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 25 mei 2022 09:45 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Annotatie vanuit financiën op het denksportcentrum 

agen: Advies denksportcentrum 20220523 docx; Rapportage haalbaarheidsonderzoek 

denksportcentrum (002).pdf 

  

Hoi B (geanonimiseerd)

Op verzoek van de wethouder is vanuit financiën een notitie opgesteld m.b.t. het denksportcentrum. 

In de bijlage tref je de aangeleverde stukken aan. 

Groet, 

var e e > (geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 25 mei 2022 08:49 

Aan: Raat, Herbert| amstelveen.nl> 

cc: Winthorst, Be: amstelveen.n> e z stelveen.nl> (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Annotatie vanuit financiën op het denksportcentrum 

Beste Herbert, zoals afgelopen maandag in de staf besproken stuur ik je een annotatie vanuit financiën 

op het denksportcentrum. Deze is opgesteld door de financiële collega’s in het sociaal domein. 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Amstelveen 

Afdelini Financiën 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: e oo (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 3 februari 2022 10:57 

am e (geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Brieven Selectiebeslissing 'Architectendiensten - De Meerkamp' 

Bijlagen: 220207 Selectiebeslissing_toewijzing ZJA BV.doex; 220207 

Selectiebeslissing_toewijzing Slangen + Koenis BV.docx 

Hoi B zou jij als “topchef” bijgevoegde brieven kunnen ondertekenen. 

Wat mij betreft is het akkoord. 

(geanonimiseerd)

Gr. W (geanonimiseerd)

Van E @ vecn.nr> (geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 2 februari 2022 22:22 

n e " (geanonimiseerd)

Onderwerp: Brieven Selectiebeslissing ‘Architectendiensten - De Meerkamp! 

Des 

Bijgevoegd de brieven met de Selectiebeslissing t.b.v. de Europese Niet-openbare Aanbesteding 

‘Architectendiensten - uitbreiding zwembad 

De Meerkamp en kantoren Amstelveen Sport, met optioneel Denksportcentrum en/of optioneel 

Gezondheidscentrum’. 

Indien akkoord ontvang ik de brieven graag uiterlijk a.s. maandagochtend ondertekend retour. De 

bekendmaking van de Selectiebeslissing 

staat gepland voor 7 februari a.s. De Gunningsfase vangt conform planning aan op 17 februari. 

Alvast bedankt! 

Fijne avond en groeten, B (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



_—_—_— 

Van: e r 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 11:12 

am m (geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: denksportcentrum 

Hallo 

Onderstaand bericht is duidelijk. 

Wat nog heel onduidelijk is hoe de verhuurconstructie gaat worden, dat heb ik net met mijn collega 

beheer besproken en die neemt dat volgende week mee in het ambtelijke overleg met Amstelveen 

Sport. 

Los daarvan zal ik onze gespreken metfijveer gaan opstarten. 

We spreken elkaar…. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

—(afdehns Projecten & Advies) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020 

M (06 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

van e =te1veen.nt> 

Verzonden: maandag 17 januari 2022 13:52 

amstelveen.nl> 

amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
    

Onderwerp: denksportcentrum 

Dad (geanonimiseerd)

Vandaag met wethouder de status van het denksportcentrum besproken nav het 

haalbaarheidsrapport. Conclusie is dat een denksportcentrum financieel haalbaar moet zijn: we gaan 

er dus mee door. Wel vindt hij dat er tijdens het proces een gebruikersgroep van de 

denksportverenigingen moet zijn aangehaakt. 

Groet, 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



—_—_— 

Van: 

Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 10:17 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur 

cc: 

Onderwerp: FW: Denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Goedemorgen Heleen, 

Ik heb kennisgenomen van de eerder berichten vanlen jouw reactie daarop. 

Uiteraard heb ik respect voor jouw reactie; die is heel legitiem en geeft een begrijpelijk standpunt 

(geanonimiseerd)

vanuit jouw positie. 

Maarüì:n stappen nu uit deze discussie, wij hebben in de plannen de mogelijkheden voor de 

realisatie van het centrum meegenomen, en afhankelijk van de ontwikkelingen over de exploitatie 

vernemen we wel of het daadwerkelijk doorgaat. 

(geanonimiseerd)

Zie onderstaand mijn bericht, voor aandacht op een ander level.. 

Met vriendelijke groet, 

—(afflelma Projecten & Advies) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 10:05 

Aan: bamstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Denksportcentrum 

Beste N (geanonimiseerd)

Zie onderstaand bericht. 

mstelveen.nl>   

Deze week wederom gesproken met de heren van het denksportcentrum. 

Blijkbaar is Heleen in afwachting over duidelijkheid hierover…? 

Ik heb de heren gemeld dat wij het casco van het centrum nu meenemen in de ontwerp-uitvraag, voor 

wat betreft de exploitatie afspraken en de financiële verantwoordelijkheden moeten er op een ander 

niveau beslissingen worden gemaakt. 

Graag jouw aandacht daarvoor. 

Met vriendelijke groet, 

—amemg Projecten & Advies) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Gemeente Amstelveen 

T (020) 

M (06 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  )amstelveer 

Van: Heleen van Ketwich Verschuur…Ĳ> 
Verzonden: donderdag 17 februari 

(geanonimiseerd)

Aan; 

easemanl } olco.n > (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
cc: 

amstelveen.nl> 

Onderwerp: Re: Denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

Bes (geanonimiseerd)

Mooie berichten voor het Denksportcentrum! 

Ik juich het zeer toe, dat weet je, AmstelveenSport wil alleen niet het financiële risico nemen voor de 

exploitatie van het Denksportcentrum en is daar nog over in gesprek met de gemeente. 

Zal - contact met jou opnemen. 

  

     

  

Hartelijke groet, 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25 

088 - 8585 100 

05 - 

www.amstelveensport.nl 

van 

Verzonden: donderdag, februari 17, 2022 9:31 PM 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur 

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

  

Beste Heleen, 

Woensdag 16 februari hadde: en ik een voortgangsgesprek (geanonimiseerd)

Ons werd op het hart gebonden ten spoedigste met jou contact op te nemen om verdere uitwerking te bespreken. 

Ik heb je daarom twee keer telefonisch trachten te bereiken en een boodschap ingesproken. 

Ik hoor gaarne van je, zodat we hopelijk vaart kunnen brengen in de totstandkoming van het Denksportcentrum. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



Wij betreuren het overigens dat er al zoveel tijd is verstreken sinds het raadsbesluit van juli 2021 en de voortgang zo 

beperkt is. 

Vriendelijke groet, 

e 

n 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Tiús message should only he read by those persons o whom i s addressed and i not intended o he relied upon v any other person without subseguent written 

confirmation of s contenis. Any form of wnauthorized use, publication, reproduction, 

copying or disclosure of the contents afthis e-mailis not permited. If vou have received this e-mail in error, please notifsthe sender inmediately. Please also delete the 

message and all t attachments from vour computer inmediately 

rom: Heleen van Ketwich Verschu e =re1veensport.nl] 

Sent: Tuesday, May 12, 2020 5:25 PM 

To] 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Subject: 

Krijg zojuist bericht ven de Gemeente, Bneemt het met je op. (geanonimiseerd)

  
Denksportcentrum 

Fijne avond, groet, 

Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AMSTELVEEN 

SPBORT 

Sterk in beweging 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25, Amstelveen 

088 - 8585 101 

06 
(geanonimiseerd)

Verzonden: zaterdag 9 mei 2020 12:15 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur lamstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Denksportcentrum 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Beste Heleen, 

Hopelijk gaat het goed met je in deze bijzondere tijden. 

Zie bijgaand nieuwsbericht over de verbouwing van het voormalige Hudson's Bay gebouw: 

https://www.amstelveenz.nl/nieuws/hudsons-bay-pand-amstelveen-wacht-verbouwing-voor-nieuwe-invulling.html   

  

Ik hoor nog graag van jou wie bij de Gemeente Amstelveen op ambtelijk niveau hierbij betrokken is of zijn, zodat we 

onze interesse kort kunnen sluiten. Eerder sprak ik al met de accountmanager van de eigenaar van het pand. 

Met vriendelijke groet en blijf gezond, 

— (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

This message should only be read hy those personsto whom i s addressed and s not intended t he relied upon by any other person without subsequent written 

confirmation of ts conteis. Any form of wnauthorized use. publieation, reproduction, 

copving or disclosure of the contents of this e-mail is not permitted. If vou have received this e-mail in error, please notify e sender immediately. Please also delete the 

message and all s atachments from vour computer immediately 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



_—_— 

Van: 

Verzonden: donderdag 21 april 2022 14:42 

Aan: 

Onderwerp: FW: Denksportcentrum Amstelveen, jouw email van 19 april 2022 

Bijlagen: RE: reservering beoordeling architectenselectie uitbreiding De Meerkamp - diverse 

vragen over nieuwe datum en Programma van Eisen ten aanzien van het 

Denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Beste collega's, 

Zie onderstaand bericht wat ik daarnet heb verzonden aan de contactpersoon van het 

Denksportcentrum. 

Bijgevoegd, ter info, ook een eerder bericht wat ik van ze heb ontvangen en waarvan ik de toonzetting 

niet echt kan waarderen. 

Graag verneem ik, op afzienbare termijn, of we de realisatie van het Denksportcentrum nu definitief 

kunnen meegeven in de opdracht aan de architect. 

Ik zie graag een reactie verschijnen en wellicht kunnen we elkaar daar de komende week even over 

spreken… 

Groeten varlN (geanonimiseerd)

  

Van; 

Verzonden: donderdag 21 april 2022 14:33 

Aan: olc 

CC olco.nl| icasema.nl, 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  
Onderwerp: RE: Denksportcentrum Amstelveen, jouw email van 19 april 2022 

Dag meneer 

Als projectverantwoordelijk namens de gemeente Amstelveen lijkt het me correct dat ik reageer op uw 

onderstaande bericht en de Denksportvereniging(en) informeer over de stand van zaken. 

Gisteren heeft de architectenbeoordeling plaatsgevonden en in consensus is gekozen voor het ontwerp 

van bureau Slangen + Koenis. De uitkomst was achteraf gezien zo overduidelijk dat uw persoonlijke 

inbreng niet van invloed had kunnen wezen op deze keuze. En daarbij was meneerùnamens het 

Denksportcentrum aanwezig en heeft hij het gehele proces meegemaakt wat tot de keuze heeft 

geleidt. 

Maar we zien alsnog graag uw persoonlijke, en gemotiveerde, beoordeling volgende week tegemoet 

zodat we deze inbreng kunnen meenemen bij de start van het definitieve ontwerpproces. 

(geanonimiseerd)

In uw bericht van 18 maart jl. vraag u waarom we in het programma van eisen zijn uitgegaan van een 

ntrum; dat heeft ermee te maken dat er toen (en volgens mij nu nog steeds niet) geen 

e dekking was voor de realisatie van het centrum. Maar omdat wij van mening waren en nog 

zijn dat het centrum van dusdanige invloed is op het ontwerp hebben we het casco meegegeven in de 

uitvraag naar de architecten. 

  

Ik zal komende week bij de betreffende afdelingen nagaan of deze dekking er inmiddels is, want dat is 

voor ons (afdeling Projecten & Advies -team Vastgoed) essentieel om de opdracht aan de architect te 

verstrekken. Daarom zou ik ook u willen adviseren om, op korte termijn, zelf proactief uw ambtelijke 

contactpersonen te benaderen over deze kwestie, zodat we het Denksportcentrum als volwaardige 

mede-investerder in het projectteam te kunnen verwelkomen. 

1 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Ik vertrouw erop u hiermee correct te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 

—afdelma Projecten & Advies) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020 

M (06 

‚amstelveen.nl 

Van; 

Verzonden: dinsdag 19 april 2022 19:58 

Aan;] olco.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Denksportcentrum Amstelveen, jouw email van 19 april 2022 

Best (geanonimiseerd)

AL in maart jl. heb ik e ecinformeerd helaas de presentatie op 20 april niet mee te kunnen 

maken vanwege (zakelijk) verblijf in het buitenland. 

(geanonimiseerd)

  
  

Het is buitengewoon teleurstellend dat de datum van de presentatie door de gemeente reeds twee keer en 

zonder enig vooroverleg is gewijzigd en op 20 april 2022 is vastgesteld. 

  
Vanzelfsprekend achten wij als initiatiefnemers van het Amstelveens Denksportcentrum goed en tijdig 

overleg van wezenlijk belang voor de voorspoedige voortgang. We zouden het daarom ten zijn zeerste 

betreuren niet in de gelegenheid te worden gesteld om onze zienswijze alsnog te kunnen delen. 

Het wordt daarom op prijs gesteld de zienswijze na terugkomst in Nederland in de week van 25 april 2022 

te kunnen geven. 

Vriendelijke Îme!‚ (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

Van: e (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 30 juni 2022 13:46 

am n (geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Omdenkcentrum 

Bijlagen: AP4d Memo Denksportcentrum Amstelveen 25 mei 2022.docx 

Hallo, voor de beeldvorming….zie bijgevoegd document van Amstelveen Sport inzake het 

Denksportcentrum. 

Groetern| 
(geanonimiseerd)

Van: Heleen van Ketwich Verschuur > =m<telveensport.nl> (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 23 juni 2022 12:24 

ar: E e e > 

Onderwerp: Omdenkcentrum 

(geanonimiseerd)

Groet! 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25 

088 - 8585 100 

0° (geanonimiseerd)

www.amstelveensport.nl 

(geanonimiseerd)



—_— 

Van: e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 21 oktober 2022 12:21 

Aan: e 

(geanonimiseerd)

  

cc: Poppens, Tjapko; Raat, Herbert; Winthorst, Bert; Postbus Gríffie Amstelveen 

Onderwerp: FW: Realisatie Amstelveens Denksport Centrum 

lagen: Brief aan BW Amstelveen 21.10.2022.pdf 

Urgentie: Hoog 

Goedemorgen, 

Verzoek van Herbert Raat is of jullie met spoed een concept-beantwoording (collegebrief) willen 

voorbereiden, kort en krachtig, in de lijn van de vorige brief. Deze kan dan komende dinsdag in het 

college behandeld worden, en daarna verzonden. 

Met vriendelijke groet, 

voor burgemeester Poppens en wethouder Raat 

Gemeente Amstelveen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

‚amstelveen.nl   

Niet aanwezig op woensdagmiddag 

Van 

Verzonden: vrijdag 21 oktober 2022 11:55 

(geanonimiseerd)

Aan: Poppens, Tjapko B =mstelveen.nl>; Raat, Herbert amstelveen.nl> 

CC: Postbus Griffie Amstelveen <raadsgriffie@amstelveen.n|> casema.nl> 

Onderwerp: Realisatie Amstelveens Denksport Centrum 

Geachte heren, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Bijgaand zenden wij u onze brief van 21 oktober 2022 in antwoord op uw brief van 11 oktober jl. 

Het antwoord is tevens hierbij in kopie aan de Gemeenteraad verzonden via de raadsgriffie met het verzoek aan de 

gríffie dit aan alle leden van de gemeenteraad door te zenden. 

Hoogachtend, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





_—_—_— 

van: e r 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 14 juli 2022 10:45 

Aan: 

cc: olco.nl| (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Stand van zaken VO Denksportcentrum 

Beste N (geanonimiseerd)

Spijtig dat je opnieuw volhardt bij het blokkeren van ons contact met de architect. In plaats daarvan stuurde 

je voor ons onbegrijpelijke tekeningen ‘om mee te kijken’. 

Daar kunnen we zonder heldere toelichting helaas niets mee want de bij ons levende vragen worden door 

deze tekeningen niet beantwoord. 

Kortom we wensen nog steeds op korte termijn een beter en completer beeld te vormen. Dat zal geen nadeel 

zijn voor het gehele project. Integendeel we bemerken helaas dat jouw blokkade de voortgang om andere 

denksportverenigingen te interesseren bemoeilijkt. 

Met vriendelijke groet, 

i O n 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Fron: e ven.nl] (geanonimiseerd)

Sent: Wednesday, July 13. 2022 2:41 PM 

To: 

ce olco.nl amstelveen.n > e <:sc0.n!> (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Subject: RE: Stand van zaken VO Denksportcentrum 

D (geanonimiseerd)

Uiteraard begrijp ik dat het proces voor jullie teleurstellend is, maar ik heb ook meerdere malen uitgelegd 

welke situatie is ontstaan en wat de stand van zaken is, zie mijn bericht van verleden week. 

  

  

  

Jullie verzoek om zo spoedig mogelijk de nieuwe huisvesting te betrekking is volledig afhankelijk van de 

voortgang van de engineering van het zwembad; en daar zijn we volop mee bezig. 

Gezien de situatie en het voorbereidingsproces voor het nieuwe zwembad is er nu niet de noodzaak om met 

de architect af te spreken. Daar komt bij dat we de architect daar ook (nog) geen opdracht voor hebben 

verstrekt. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Wel kunnen jullie meekijken en reactie geven op de voorgestelde indelingen die nu, op basis van het 

programma van eisen, zijn ingetekend door de architect, zie de bijlagen. 

Met vriendelijke groet, 

—afdeling Projecten & Advies) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020) 

M (06) 

@amstelveen.nl 

van 

Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 21:56 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  
@amstelveen.nl> 

  

CC olco.nl; amstelveen.n >; e c=sc12.nl> 

Onderwerp: RE: Stand van zaken VO Denksportcentrum 

Beste (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Het zal je niet verrassen dat het door jou aangehouden tijdschema wat ons betreft buitengewoon 

teleurstellend is. 

Wij bevestigen graag dat de denksportverenigingen en hun leden in de startblokken staan om het nieuwe 

Denksportcentrum zo spoedig mogelijk te betrekken. Wij zullen daarom graag de wegen bewandelen die het 

Denksportcentrum dichterbij kunnen brengen. 

Voor wat betreft de indeling zou het plezierig zijn met de architect te spreken zodat een beter en completer 

beeld mogelijk kan zijn. 

Met vriendelijke groet, 

  

Forwarded message 

\ z sciveen.nl> 

Date: wo 6 jul. 2022 12:13 

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Subject: Stand van zaken VO Denksportcentrum 

To: mail.com> 

Ce 0 N 7 c (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Dag -zoals daarnet besproken is het nu nog niet het moment om actief deel te nemen aan het 

ontwerpproces omdat de architect nog geen opdracht heeft om het Denksportcentrum in detail te ontwerpen. 

(geanonimiseerd)

Daarom tref je in de bijlage de huidige stand van zaken aan voor het Denksportcentrum in het voorlopige 

ontwerp. Jullie zijn definitief gepositioneerd op de 1° verdieping. 

Graag vernemen we jullie reactie of de beoogde indeling aansluit bij jullie verwachtingen. 

Bestuurlijke besluitvorming wordt in september/oktober verwacht, tot die tijd kunnen wij jullie op deze 

wijze meenemen in het voorbereidingsproces en rekening houden met jullie wensen, die in we een later 

stadium verder kunnen concretiseren. 

Ik zie graag jullie reactie tegemoet, 

Met vriendelijke groet, 

— (afdeling Projecten & Advies) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
@amstelveen.nl 



_ 

Van: ereeeer e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 7 juli 2022 10:54 

am n (geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Zwembad de Meerkamp 

Ter info. 

van e e > 

Verzonden: donderdag 7 juli 2022 09:52 

(geanonimiseerd)

amstelveen.nl> 

Onderwerp: RE: Zwembad de Meerkamp 

Hoi B 

Ik heb hier gister nog metfjover gesproken en afgelopen dinsdag met Herbert. Besluit over het wel 

of niet investeren in een denksportcentrum neemt het bestuur deze zomer mee in een integrale 

afweging met andere wensen/eisen vanuit het coalitieprogramma en wordt na de zomer pas verwacht. 

Op dit moment kunnen we hier dus weinig stappen in nemen. 

Prima om bij elkaar te komen, maar de vraag is of we dit niet ook over de zomer moeten tillen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Groet, 

  

----- Oorspronkelijke afspraal 

Verzonden: woensdag 6 2022 16:57 

Onderwerp: Zwembad de Meerkamp 

Tijd: maandag 11 juli 2022 14:00-14:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

   

Hallo allen, 

Gaarne wil ik de uitbreiding van het zwembad bespreken. E.e.a. naar aanleiding van mijn laatste mail 

hierover. 

wm (geanonimiseerd)

  

Microsoft Teams-vergadering 

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 
  

Of neem deel met een vergaderings-id 

Vergaderings-id: 

Wachtwoordcode: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Meer informatie | Opties voor vergadering 
  

  



  

Van: Raat, Herbert 

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 13:59 

am e r ger Poppens, oo 

Onderwerp: Fwd: Realisatie Amstelveens Denksport Centrum 

(geanonimiseerd)

Bijlagen: Brief aan BW Amstelveen 07.10.2022.pdf 

Zie hieronder, lijkt me verstandig als er dinsdag een collegebriefje ligt anders krijgen we alsnog ruis in de raad. H 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Datum: 7 oktober 2022 om 12:31:21 CEST 

Aan: "Poppens, Tiapko® a…s…v…‚„|>‚13…5(elvee„‚…> Kopie: Postbus Griffie Amstelveen <raadsgriffie @amstelveen.nl>, 

e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Realisatie Amstelveens Denksport Centrum 

Geachte heren, 

Bijgaand zenden wij u onze brief van 7 oktober 2022 gezien het vooralsnog uitblijven van een 

inhoudelijke reactie op onze brief van 21 september 2022 en het belang van de voorspoedige 

voortgang van het Amstelveens Denksport Centrum. 

Het antwoord is tevens hierbij in kopie aan de Gemeenteraad verzonden via de raadsgriffie met het 

verzoek aan de griffie dit aan alle leden van de gemeenteraad door te zenden. 

Hoogachtend, 

o 

Sent: Wednesday, September 21, 2022 5:29 PM 

To: 'Poppens, Tjapko' Bpamstelveen.nl>; 'Raat, Herbe 

Cc: ‘raadsgriffie @amstelveen.nl' <raadsgriffie @amstelveen.nl>; 

Subject: Realisatie Amstelveens Denksport Centrum 

(geanonimiseerd)

    

amstelveen.nl> 

casema.nl> 

Geachte heren, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Bijgaand zenden wij in antwoord op uw brief van 6 september 2022 aan de Gemeenteraad onze 

brief dd 21 september 2022, waarin wij onze bezwaren tegen uw brief kenbaar maken. 

Het antwoord is tevens hierbij in kopie aan de Gemeenteraad verzonden via de raadsgriffie met het 

verzoek aan de griffie dit aan alle leden van de gemeenteraad door te zenden. 

Bijgesloten is tevens de in de brief genoemde notitie Amstelveens Denksport Centrum, enige cijfers 

en overwegingen’ die wij ten behoeve van de afspraak met de wethouder Sport op 1 september 

2022 opstelden, die evenwel niet is besproken. 

Hoogachtend, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



van: Heleen van Ketwich Verschuurf e =n.elveensport.nl> (geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 16 maart 2022 15:02 

am e (geanonimiseerd)

Onderwerp: Fwd: reservering beoordeling architectenselectie uitbreiding De Meerkamp 

Lijkt me goed dat jij op de hoogte bent van onderstaande correspondentie, zeker gezien onze afspraak met de heer 

Daarbijis hij dus uitgenodigd voor de architectendag, wat mij weer verbaasde. 

Fijne middag, groet, 

Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25 

088 -8585 100 

05 N (geanonimiseerd)

www.amstelveensport.nl 

Verzonden: woensdag, maart 16, 2022 12:09 PM 

Aan: 

CC: Heleen van Ketwich Verschuui 

(geanonimiseerd)

amstelveensport.n!> N 

ensema.n 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: reservering beoordeling architectenselectie uitbreiding De Meerkamp 

Beste meneer H (geanonimiseerd)

Het is inderdaad vervelend dat we de beslissing hebben moeten nemen om de ontwerpopgave te 

verlengen. 

Maar u zult begrijpen dat we voor de kwaliteit gaan en geen afgeraffeld ontwerp wensen. 

Voor wat betreft de bijlagen, deze zijn in de uitnodiging verzonden, dus die moet u hebben ontvangen. 

Uiteraard heb ik respect voor uw vakantie, maar wellicht kunt u een vervanger verzorgen of de 

beoordeling op afstand doen. 

  

  

  

  

Met vriendelijke groet, 

—(afflehns Projecten & Advies) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020) 

M (06 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  
)amstelveel 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 23:04 

Aan: amstelveen.nl> 

CC: ‘'Heleen van Ketwich Verschuur’ amstelveensport.nl> N 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: reservering beoordeling architectenselectie uitbreiding De Meerkamp 
  

| (geanonimiseerd)

Jammer dat de reeds verschoven en vervolgens gereserveerde datum van 6 april 2022 niet doorgaat. Op 20 april ben 

ik in het buitenland. 

Bijlagen waren overigens niet meegestuurd. 

Groetend, 

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
amstelveer 

Sent: Tuesday, March 15, 2022 7:54 PM 

To: Heleen van Ketwich Verschuur; 

    

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

subject: reservering beoordeling architectenselectie uitbreiding De Meerkamp 

When: Wednesday, April 20, 2022 9:15 AM-4:15 PM (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, 

Vienna. 

Where: Schouwburg Amstelveen filmzaal 

Dag allen, 

Op verzoek van geselecteerde architecten is er uitstel gevraag voor de ontwerpopgave; dit hebben we 

toegewezen. 

Daarom zijn de termijnen met 2 weken verlengd en ontvangt u een nieuwe uitnodiging. 

Nogmaals bedankt dat jullie zitting willen nemen in de beoordelingscommissie voor de 

architectenselectie uitbreiding zwembad De Meerkamp, de kantoren voor Amstelveen Sport en het 

Denksportcentrum. 

In de bijlage treffen jullie de offerte-aanvraag en de in te vullen beoordelingsdocumenten: 

- 52.814 Offerte-aanvraag architecten incl. Bijlage A programma van eisen d.d. 17 feb 2022 

- Toelichting beoordeling aanbiedingen architecten gunning 

2 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



- Bijlage 1 - invultabel beoordeling architecten 

- Bijlage 2 - Toelichting toe te kennen scores 

- Bijlage 3 - Toelichting op de (sub)gunningcriteria 

In de toelichting staat opgenomen voor welk gunningcriterium je gevraagd bent om de beoordeling te 

doen. 

Wij vragen jullie deze alvast door te nemen. 

Jullie ontvangen de inzendingen van de architecten uiterlijk woensdag 13 april 2022 voor 14.00 

uur. 

Wij verzoeken jullie om de ingevulde beoordelingstabellen uiterlijk dinsdag 19 april 2022 voor 

14.00 uur retour te mailen. Het is raadzaam om in de periode van 13 t/m 19 april 2022 tijd in jullie 

agenda te blokken, zodat jullie voldoende tijd hebben om de beoordeling op jullie onderdeel goed 

kunnen doen. 

De presentaties vinden plaats op woensdag 20 april 2022 in de schouwburg Amstelveen, aanvang 

vanaf 9.15. Het is de bedoeling om die dag ook plenair de beoordeling af te ronden. Bij deze dus het 

verzoek om de hele dag te reserveren voor de architectenselectie. 

De dagvoorzitter zal jullie dan meenemen door het programma. 

Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact op, 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Amstelveen 

T (020 

M (06 

amstelveen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

<< File: 52.814 AOfferteaanvraag_uitbreiding DeMeerkamp_220217.pdf >> << File: Bijlage 1a - 

Invultabel beoordeling Slangen+Koenis.docx >> << File: Bijlage 1b - Invultabel beoordeling 

Zwarts & Jansma.docx >> << File: Bijlage 2 - Toelichting toe te kennen scores in tabel.docx 

>> << File: Bijlage 3 - Toelichting op de (sub)gunningscriteria.docx >> << File: Bijlage A 

Programma van Eisen incl. bijlagen dd 17 feb 2022.pdf >> << File: Toelichting beoordeling 

aanbiedingen architecten gunning.docx >> 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





Meer Waardering 

— Organisatie dvseur - Trainer- Coach — 

  

Gemeente Amstelveen 

1 

1182JR Amstelveen 

Datum: 13-09-2021 

Geldig t/m: 13-10-2021 

Offertenummer: 0F-00004 

Klantnummer: AVEEN 

(geanonimiseerd)

  
  

  

(geanonimiseerd)

Hierbij ontvangt u de |offerte voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw te bouwen 

denksportcentrum in Amstelveen in/bij het zwembad in Amstelveen. Vanuit Meer Waardering is mw. B beschikbaar 

Voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek. In het haalbaarheidsonderzoek is aandacht voor de wens bij de 

(geanonimiseerd)

bestaande denksportyerenigingen naar een gezamenlijke Iocatie, de behoefte ten aanzien van de bezetting en de financiële 
haalbaarheid. 

De totale kosten voor|de inzet van mw. —bedmgen in totaal € exclusief BTW. Naar verwachting is voor 

een degelijk haalbaarheidsonderzoek circa 70 uur nodig. Het onderzoek wordt Uitgevoerd van medio september tot uiterlijk 

eind oktober 2021. 40% van de kosten worden bij de start gefactureerd, de overige 60% wordt bij oplevering gefactureerd. 

Ik hanteer een betalingstermijn van 21 dagen. 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

IK stel het op prjs als u mij bij afwijzing van de offerte op de hoogte wil tellen van de expliciete redenen. Tevens vraag ik 

U bij opdrachtverlening uw medewerking om na afloop gezamenlijk te evalueren of de uitvoering van de opdracht qua 

inhoud, proces en relätie met de opdrachtgever aan uw verwachtingen heeft voldaan, 

Gaat u met deze offerte akkoord, dan ontvang ik graag een exemplaar digitaal ondertekend retour 

Imeerwaardering.com). (geanonimiseerd)

Voor akkoord, 

    (geanonimiseerd)

Meer Waarde: rderwijkerzand 38 1274 TC Huizen ieerwaardering.com 
Te - KVK78184827 -  IBANNI 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: e o (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 12:09 

Aan: ü 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: nieuwe versie 

Bijlagen: bijlage 1 denksportcentrum zwembad.doex 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Jeugd en Samenleving, team Samenleving 

  

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 

M_06) 

/amstelveen.nl 

(geanonimiseerd)

www.amstelveen.nl 

www.aalsmeer.nl 

Aanwezig ma, di, do hele dag, woensdag- en vrijdagochtend 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: e e (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 9 mei 2022 19:37 

aan: oo 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: offerteaanvraag voor adviseur bouwconstructies 

Dag 

Goed dat we vanmiddag even telefonisch contact hebben gehad over de offerteaanvraag voor de 

bouwconstructie voor het nieuwe zwembad, met kantoren en een denksportcentrum bij het bestaande 

De Meerkamp complex in Amstelveen. 

Ik stuur je zo direct per WeTransfer het volledige dossier nogmaals toe. 

Succes, en mochten er informele vragen zijn kan je me altijd bellen. 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

—(afflenng Projecten & Advies) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020 

M (06 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  )amstelvee! 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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DE MEERKAMP| 

  
Offerteaanvraag 

(gunningsleidraad) 

Europese aanbesteding 

voor architectendiensten 

uitbreiding zwembad De Meerkamp en kantoren 

Amstelveen Sport met 

Denksportcentrum 

Gemeente Amstelveen 

I&A- nummer :2021 0158 

Datum/versie : 17-02-2022/ Definitief-1 
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Inhoudsopgave 

1.  Inleiding.. 

2.  Beschrijving Project. 

Algemene gegevens 

  

  

  

Ambitie van het project   

Beschrijving van de opdracht.   

De aanbesteding   

Samenstelling van het beoordelingsteam.   

Gunning   

Indicatieve planning   

zengasps Tenslotte 
  

3. _ Beschrijving van de offerte en beoordelingsprocedure … 

a. _ Schriftelijke vragenronde Nota van Inlichtingen. 

b. _ Beoordelingsprocedure 

  

o0d NoOnnaevb b 
  

Gunningsbeslissing   

4. _ Instructie voor de inschrijver . 

a Voorbereiding offerte 

b. _ Inhoud en opbouw offerte 

  

  

5. _ Lijst van eisen 

a. _ Algemene eisen 

b. Technische eisen 

c 

d. 

  

  

Personele eisen 

. _ Commerciële eisen 

e. _ Juridische eisen 

  

  

  

6. _ Gunningscriteria. 

a. Kwaliteit 

  

  

  

  

b. _ Prijs (honorarium) 22   

7.  Klachten. 

Bijlagen bij deze Offerteaanvraag: 

Bijlage1 _ Lijst met in te dienen documenten 

Bijlage 2 _ Inschrijvingsformulier 

Bijlage 3 _ Model CV 

Bijlage4 _ DNR 2011 (gewijzigd 2013) 

Bijlage5 _ Concept Overeenkomst inclusief bijlagen 

Bijlage 6 _ Klachtenregeling 

  

Randvoorwaarden Locatie: 

Bijlage A) Programma van Eisen Programma van Eisen nieuwbouw zwembad, AmstelveenSport 

en Denksport met kenmerk 52.814-2020/ I&A_2021_0158 d.d. 17 februari 2022 

Bijlage B) Tekeningen van de bestaande bebouwing (Hooplaan239_BWK_B_001-11022022) 

Bijlage C)  Situatietekening (incl. DWG-versie) (Hooplaan239_BWK_T001-15022022) 
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1. Inleiding 

In het kader van de Europese Niet-openbare Aanbesteding voor de bouwkundige dienstverlening op 

het gebied van architectonisch ontwerpen, vergunnings-, aanbestedings- en uitvoeringsgereed 

maken ten behoeve van uitbreiding De Meerkamp zijn meerdere architectenbureaus geselecteerd 

voor de 2° fase (Gunningsfase) van deze aanbesteding. In deze offerteaanvraag treft u nadere 

informatie over het vervolg van deze architectenselectie. 

2. Beschrijving Project 

a. Algemene gegevens 

Het project betreft de uitbreiding van zwembad “De Meerkamp” te Amstelveen met daarbij 

opgenomen de nieuwbouw van kantoren voor Amstelveen Sport en een denksportcentrum (casco). 

Het bruto nieuwbouwoppervlak voor de uitbreiding van het zwembad betreft ca. 2.500 m2 BVO, voor 

de functie kantoren ca. 850 m2 incl. magazijnen en voor het denksportcentrum ca. 800 m2, in totaal 

4.150 m2 BVO. Aantallen inclusief technische ruimten. 

Het bouwplan zal gesitueerd worden achter de huidige sporthal behorende bij het bestaande 

zwembadcomplex “De Meerkamp” aan de Van der Hooplaan 239 in Amstelveen. De nieuwbouw zal 

onderdak worden geëxpoliteerd door Amstelveen Sport, met uitzondering van het denksportcentrum 

Voor het denksportcentrum is nog geen specifiek PvE opgesteld. Dit volgt in een later stadium. Voor 

de inschrijving wordt gevraagd om het denksportcentrum casco op te nemen in alle tekeningen en 

visies. Hierbij dienen onder andere de ingang en de vluchtwegen te zijn opgenomen. 

Het bebouwingsvlak dat in een wijziging bestemmingsplan procedure wordt opgenomen, voorziet in 

een maximaal te bouwen oppervlak van circa 2.500 m2 en een maximale bouwhoogte van 13 m. 

Het bebouwingsvlak is weergegeven in bijlage A. 

b. Ambitie van het project 

Het bouwplan moet een eigentijdse, inspirerende en uitdagende omgeving kunnen bieden, waarbij 

rekening is gehouden met de bestaande situatie van de directe bebouwde omgeving. Tevens wordt 

een visie gevraagd voor, of vervangende nieuwbouw of grootschallige renovatie van het huidige 

Meerkamp-complex, waar over 5 jaar een besluit wordt genomen. In geval van vervangende 

nieuwbouw zal de bestaande sporthal komen te vervallen. In geval van grootschalige renovatie blijft 

de sporthal behouden. 

+ Voor de te ontwikkelen locatie is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarbij 

stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn vastgelegd, zie bijlage A. 

* Voor het ruimtelijk en functioneel aspect is een Programma van Eisen (PVE) opgesteld zie 

bijlage B 

e  Voor het technisch aspect is een PvE opgesteld, zie bijlage B waarin zowel de bouwkundige 

als de werktuigbouwkundige en elektrotechnische ambities benoemd worden. 

e Voor de visievraag zijn de bestaande tekeningen bijgevoegd waarop het huidige 

bouwprogramma staat aangegeven. Er is eveneens een situatietekening beschikbaar gesteld 

van de bestaande omgeving. Deze zijn weergegven in Bijlagen D en E. 

  

  

Deze ambities dienen te worden gerealiseerd: 

«  Binnen de gestelde technische, ruimtelijke en functionele kaders; 

Aantoonbaar energiezuinig; 

Onderhoudsarm en exploitatievriendelijk; 

Passend binnen de stedenbouwkundige opzet; 

Volgens de verschillende programma's van eisen en de ruimtebehoefte 

Voor de opdracht tot gunning hanteert de gemeente Amstelveen het criterium beste prijs- 

kwaliteitsverhouding. 
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Gemeente ĳ Amstelveen 

. * 

c. Beschrijving van de opdracht 

De opdracht omvat het ontwerpen, technisch uitwerken en esthetische begeleiding van genoemde 

uitbreiding van sportcomplex De Meerkamp waarbij optimaal wordt geanticipeerd op de nog te maken 

keuze voor renovatie dan wel nieuwbouw van de bestaande accommodatie. 

In hoofdlijnen omvatten de werkzaamheden voor het gebouw: 

1. Het maken van een Voorontwerp (VO) op basis van het PvE en de gemaakte opmerkingen op het 

SO van de architect; 

2. Het ondersteunen van de prijs en contractvorming van de overige adviseurs (constructeur, 

installatie-adviseur, bouwfysisch adviseur) 0.b.v. SO; 

. Het maken van een Definitief ontwerp (DO) op basis van het VO; 

Het maken van een Technisch ontwerp (TO) op basis van het DO; 

Het ondersteunen van de prijs en contractvorming van de marktpartij(en) o.b.v. TO; 

. Het maken van het Uitvoeringsgereed ontwerp (UO) op basis van het TO; 

. Het toetsen van uitvoeringsfase (PT) op basis van het UO; 

. Het controleren van de productie tekeningen uitvoerende partijen; 

De esthetische begeleiding en controle tijdens uitvoering en realisatie 

  

oONSnzw 

De werkzaamheden van de architect staan niet op zichzelf. De architect moet samenwerken met 

andere nog te selecteren contractpartijen. De partijen in het ontwerpteam worden gezien als neven 

opdrachtnemers waar de architect de volledige coördinatie over voert t.a.v. het modeleerwerk in BIM 

als ook de afstemming tussen de verschillende disciplines van het ontwerpteam. Daarnaast zal 

coördinatie plaatsvinden met AmstelveenSport (exploitant en huurder), de gebruikers, omwonenden 

en andere stakeholders zoals team vergunningen, toezicht & handhaving, brandweer en keurende 

instanties. Het ontwerpproces van het gebouw en het terrein zijn gesplitst. Van de architect wordt 

verwacht betrokken te zijn bij beide ontwerpprocessen 

Gegadige werkt op basis van het Programma van Eisen het ontwerp tot in detail uit. Hierbij wordt 

gestart met het SO in deze gunningsfase, gevolgd door het DO en TO na gunning. Na goedkeuring 

van het TO werkt gegadigde het uitvoeringsontwerp uit. Na deze fase vervult gegadigde de rol van 

controleur. De architect is hierbij verantwoordelijk voor het uitvoeren van het gehele ontwerpproces 

tot en met uitvoeringsgereed ontwerp, dit betekent ook het inpassen van diverse directieleveringen 

in de uitwerkingen. Tijdens het TO en later het UO zal de aannemer het ontwerp toetsen op 

maakbaarheid en uitvoerbaarheid. Indien van toepassing dienen opmerkingen hieromtrent van de 

aannemer worde doorgevoerd in het ontwerp. Gedurende de uitvoeringsfase heeft de architect de 

taak het controleren van de tekeningen en (detail)berekeningen, beoordelen van de uitvoering en 

het gezamenlijk zoeken naar oplossingen bij knelpunten en/of problemen, alles gezien vanuit de 

esthetische begeleiding. De architect voert geen directievoering en toezicht. 

  

  

Tevens wordt van de beoogd architect tijdens onderhavige aanbestedingsfase een visieplan gevraagd 

voor de inpassing van het gebouwontwerp op de locatie. De werkzaamheden voor het ontwerp terrein 

worden separaat in opdracht gegeven aan een derde partij, zijnde een landschapsarchitect. Dit is 

een separaat traject waarbij van beide architecten wordt verwacht dat zij beide ontwerpen goed op 

elkaar afstemmen 
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In onderstaand overzicht is de rol van ontwerpteam en bouwteam in relatie tot de verschillende 

projectfasen op hoofdlijnen aangegeven. 

Uitvoering | Nazorg 

        

Architect 

Constructeur 

Adviseur W+E 

Adviseur Wz 

Bouwiysica en brand 

Landschapsarchitect 

Bouwkundig aannemer 

Installateur 

Installateur Wz 

Terrein aannemer 

Directieleveringen ‘ ‘ 

d. De aanbesteding 

Het onderwerp van de aanbesteding betreft het leveren van bouwkundige diensten op het gebied 

van architectonisch ontwerpen, vergunning- en aanbestedingen- en uitvoering gereed maken en de 

esthetische begeleiding en ondersteuning van de bouwdirectie tijdens uitvoeringstase. De opdracht 

zal gefaseerd worden verstrekt (e.e.a. conform de prijs-aanbieidng), hierbij behoudt de gemeente 

Amstelveen zich het recht voor om voor bepaalde fasen/onderdelen geen opdracht te verstrekken. 

De werkzaamheden dienen omstreeks Q2 2022 aan te vangen, er wordt gestreefd naar oplevering 

van het gehele bouwplan in Q2 2024. 

e. Samenstelling van het beoordelingsteam 

Het beoordelingsteam voor deze aanbesteding is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de 

Gemeente Amstelveen en afgevaardigden namens de toekomstige gebruikers. Dit team bestaat uit: 

= 4 afgevaardigden van zwembad “De Meerkamp, Amsterlveren Sport en Denksportcentrum; 

= 3 afgevaardigden van of namens de Gemeente Amstelveen — afd. P&A-Vastgoed 

* 2 afgevaardigden van de Gemeente Amstelveen — Stedelijke Ontwikkeling, waaronder een 

duurzaamheidsadviseur; 

+ 1 procesbegeleider die het beoordelingsteam voorzit 

De beoordeling vindt plaats door vakbewame mensen die de criteria beoordelen op hun eigen 

vakgebied. Het beoordelingsteam wordt bijgestaan door een procesbegeleider (bewaakt het proces 

en kent geen punten toe). De leden van het beoordelingsteam hebben zich verplicht tot 

geheimhouding. 

f. Gunning 

Het Gunningscriterium is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van de beste prijs- 

kwaliteitverhouding. Dit betekent dat de Aanbestedende Dienst zowel de kwaliteit als de prijs betrekt 

in de beoordeling van de te ontvangen aanbiedingen. 

De informatie die de Inschrijver dient aan te leveren bij inschrijving wordt beoordeeld aan de hand 

van de volgende kwalitatieve gunningscriteria en bijbehorende puntentoekennning: 
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Gunningscriteria Max score 

1 [ Ontwerpconcept 650 

a_[ Toekomstbestendigheid ontwerp 

i. Aansluiting op mogelijke renovatie of nieuwbouw huidige accommodatie 150 

ii. Inpassing optionee! gezondheidscentrum in toekomstvisie 2030 75 

ii. Inpassen van optimalisatiemogelijkheden / bezuinigingsopties 75 

b | Ruimtelijke en functionele kwaliteit 

i Positionering van ruimten en functies 75 

ii Routing voor verschillende gebruikers 75 

<_| Stedenbouw en architectuur 

i Stedenbouwkundige inpassing 75 

iÌ Architectuur gebouw 75 

d_ | Duurzaamheid en circulariteit 

i Visie en conceptuitwerking 75 

iÌ Integratie van maatregelen in het conceptontwerp 75 

2 [Plan van Aanpak 100 

a_ | Visie op budgetgestuurd ontwerpen 25 

b | Visie op kwaliteitsborging ontwerpuitwerking 25 

c | Visie op samenwerking binnen ontwerpteam en coördinatie BIM 25 

d_ [ Visie op beheersing van ontwerp- en uitvoeringsrisico's 25 

De informatie die de Inschrijver dient aan te leveren bij inschrijving wordt beoordeeld aan de hand 

van het volgende prijscriterium: 

Max. score 

250 

3.1 | Totaal honorarium, conform Bijlage 2 “Inschrijvingstormulier’ 250       
  

In hoofdstuk 3 wordt beschreven volgens welke procedure de waardering van de gunningscriteria 

zal geschieden. 

Inschrijver toont aan de hand van onderstaande (sub)g unningscriteria zijn toegevoegde waarde en 

onderscheidend vermogen aan, waarbij per (sub)gunningscriteria de volgende maximale score is te 

behalen. 

Indiening van de gunningscriteria conform de voorschriften zoals opgenomen in bijlage 1 en 2. 

g. Indicatieve planning 

Aan onderstaande indicatieve planning kunnen geen rechten worden ontleend. Opdrachtgever 

behoudt zich het recht voor om de planning aan te passen. 

  

Uitnodiging tot inschrijving 
17 februari 2022 

  

Toelichtingsessie, inclusief aanwijzing huidige locatie 
4 maart 2022 

  

Uiterste datum voor het stellen van vragen 
12 maart 2022 voor 12:00 uur 

  

Toezenden nota van inlichtingen 
19 maart 2022 

  

Indienen aanbieding (inschrijving) 
31 maart 2022 voor 12:00 uur 

  

Presentaties geselecteerde bureaus 7 april 2022 in Schouwburg Amstelveen 

  

  

  

Voornemen tot gunning 25 april 2022 

Start Verificatiebespreking Eind april/ begin mei 2022 

Einde opschortende termijn 15 mei 2022 

  

Definitieve gunning/ ondertekenen overeenkomst 
Vanaf 16 mei 2022 

      Start uitvoering opdracht   Vanaf 23 mei 2022 
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Voorafgaand aan de Nota van Inlichtingen worden de geselecteerde inschrijvers in de gelegenheid 

gesteld om deel te nemen aan een toelichtingsessie, inclusief bezichtiging van de huidige locatie. 

Indien de inschrijver van deze gelegenheid gebruik wenst te maken, dient deze zich uiterlijk op 28 

februari 2022 aan te melden in TenderNed. Indien informatie gedeeld wordt die voor alle 

gegadigden van belang is, wordt deze informatie met de Nota van Inlichtingen gedeeld. 

h. Tenslotte 

Zolang er niet op alle punten volledige overeenstemming is bereikt en er nog geen schriftelijke en 

door beide partijen ondertekende overeenkomst tot stand is gekomen, is er géén sprake van enige 

gebondenheid van de opdrachtgever. In dat geval is er ook géén enkele verplichting tot vergoeding 

van welke schade of kosten dan ook. 

Voor het schetsplan en de presentatie is een tegemoetkoming in de onkosten beschikbaar gesteld 

door de Opdrachtgever. Eventuele rechten aan het schetsplan vervallen aan de gemeente 

Amstelveen. De tegemoetkoming bedraagt 10.000,00 Euro (excl. BTW). Voorwaarde om hiervoor in 

aanmerking te komen is dat daadwerkelijk een inschrijving is gedaan en voldaan is aan alle 

genoemde voorwaarden in de Offerteaanvraag en er voor het onderdeel kwaliteit minimaal 50% van 

de punten behaald is. De voor gunning in aanmerking komende inschrijver (bureau) komt niet in 

aanmerking voor de vergoeding. Dit bedrag dient te zijn verdisconteerd in het honorarium (conform 

bijlage 2). 
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3. Beschrijving van de offerte en 

beoordelingsprocedure 

Zowel het opstellen van de offerteaanvraag (incl. bijlagen) als de beoordeling van de ingediende 

aanbiedingen vindt plaats door leden van het beoordelingsteam, waarin diverse deskundigheden zijn 

verenigd. Het is, op straffe van uitsluiting, niet toegestaan om contact te zoeken met leden van het 

beoordelingsteam en/of andere medewerkers van de Aanbestedende Dienst, dan wel op een andere 

wijze dan in deze paragraaf benoemd, om informatie in te winnen over deze Aanbesteding. Het 

inwinnen van informatie kan uitsluitend in de hierna besproken Nota van Inlichtingen op de hieronder 

aangegeven wijze. 

a. Schriftelijke vragenronde/Nota van Inlichtingen 

Deze Offerteaanvraag met bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdig- 

heden en/of onvolkomenheden tegenkomen en/of verbeteringen willen voorleggen, dan dient u deze 

zo spoedig mogelijk, maar tot de uiterlijke termijn zoals gesteld in de planning (paragraaf 2.f) aan 

de Aanbestedende dienst kenbaar te maken. Deze dienen via het aanbestedingsplatform TenderNed 

te worden ingediend. 

Indien een genodigde niet tijdig op de voorgeschreven wijze de Aanbestedende Dienst aldus heeft 

geattendeerd, is die genodigde niet ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen de 

vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid anderszins. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de vragen die u stelt en welke informatie u hierbij geeft. 

De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van eventuele 

opmerkingen/ vragen de inhoud van deze Offerteaanvraag aan te passen. Dit met toepassing van 

een eventuele wijziging van de planning 

De vragen en de daarop gegeven antwoorden worden geanonimiseerd in een Nota van Inlichtingen 

en aan alle genodigden per e-mail toegezonden en dienen te worden beschouwd als een integraal 

onderdeel van deze Offerteaanvraag. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben 

geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 

Indienen van de oftertes 

Offertes/ inschrijvingen dienen uiterlijk 31 maart 2022 voor 12:00 uur via het 

aanbestedingsplatform TenderNed te worden ingediend. Ná dit tijdstip ontvangen inschrijvingen 

worden terzijde gelegd en komen niet in aanmerking voor verdere beoordeling. 

  

N van ffe 

Na sluiting van de termijn voor de indiening van offertes worden de inschrijvingen door het 

beoordelingsteam bestudeerd en start de beoordelingsprocedure zie paragraaf 2.d. 

  

b. Beoordelingsprocedure 

Het beoordelingsproces omvat een aantal fasen. 

Stap 1: vaststellen volledigheid offertes (inschrijvingen) 

Na de opening worden de offertes beoordeeld op correctheid en volledigheid van de aanbieding. 

Onvolledige aanbiedingen kunnen worden uitgesloten van de verdere deelname aan de 

beoordelingsprocedure. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor onvolledige 

inschrijvingen aan te (laten) vullen. De Aanbestedende dienst kan nimmer door een Inschrijver 

worden verplicht tot aanvulling over te gaan dan wel een aanvulling (bij een andere Inschrijver) 

achterwege te laten respectievelijk ongedaan te maken. 

Stap 2: Controleren of onvoorwaardelijk wordt voldaan aan de gestelde eisen 

In deze fase worden de inschrijvingen gecontroleerd of ze onvoorwaardelijk aan alle eisen voldoen. 

De door Inschrijver ingediende documenten die niet voldoen aan de regels van de 

aanbestedingsprocedure, dan wel niet volledig of onjuist zijn, niet in behandeling te nemen en 

daarmee de Inschrijving ongeldig te verklaren en terzijde te leggen. 
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De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor Inschrijvers te verzoeken tot een toelichting 

(de Aanbestedende dienst kan hier nimmer toe worden verplicht). 

Daarnaast kan de Aanbestedende dienst Inschrijvingen ongeldig verklaren en terzijde leggen indien 

de Inschrijver haar voor de Opdracht relevante bedrijfsactiviteit staakt. 

Stap 3: presentatie van het schetsplan en de projectorganisatie en ook visie op de 

ontwikkeling van “De Meerkamp”over 5 jaar: 

Voor de presentatie zullen de aanbieders separaat worden uitgenodigd. Plaats, datum en tijd van de 

presentatie worden tijdig via de berichtenmodule van het aanbestedigsplatform gemeld aan de 

inschrijvers. U dient hiervoor rekening te houden met de in de planning opgenomen data. 

Tijdens deze presentaties — welke gehouden dient te worden door de voorziene projectarchitect - 

hebben de inschrijvers de gelegenheid om hun schetsplan en visie op het project toe te lichten, ze 

kunnen het projectteam voorstellen en eventueel hun aanbiedingen nader toelichten, waarbij de 

kwalitatieve gunningscriteria inhoudelijk worden toegelicht. Tevens wordt het beoordelingsteam in 

de gelegenheid gesteld nadere verduidelijking te vragen over uw ingediende aanbieding 

Presentaties vinden plaats zonder aanwezigheid van andere aanbieders. De presentatie vindt plaats 

in de Schouwburg van Amstelveen, waarbij er voldoende ruimte aanwezig is om op 1,5 meter afstand 

te houden. 

Stap 4: beoordeling ingediende stukken op de gunningscriteria: 

Na de presentaties worden de uitwerkingen van de kwalitatieve gunningscriteria beoordeeld door de 

leden van het beoordelingsteam. De puntentoekenning per criterium vindt gezamenlijk en unaniem 

plaats. Daarbij is gekozen voor onderstaande beoordelingsschaal. De leden van het beoordelingsteam 

kennen gemotiveerd punten toe aan elk te beoordelen criterium. De punten van de 

beoordelingsschaal dienen als volgt te worden gelezen: 

       
Waardering Toelichting op waardering % punten 

Onderscheidend, Naar het oordeel van de beoordelaar heeft de Inschrijver een uitstekend / 100% 

innovatief enbiedt _ inhoudelk relevant en toepasselijk antwoord gegeven in relatie tot de 

veel meerwaarde beschreven beoordelingsaspecten bij het betreffende criterium 

De gegeven informatie is volledig n overeenstemming met de 

verwachtingen van de opdrachtgever. De informatie is zeer doelgericht 

en alle gevraagde elementen en aspecten van de vraag zijn volledig 

uitgewerkt en inhoudelijk uitstekend beantwoord in relatie tot de 

projectdoelstellingen van deze aanbesteding. 

De wijze van invulling toont uitstekende en hoogwaardige kwaliteit van 

dienstverlening en is bovendien innoverend, onderscheidend ten 

opzichte van de overige inschrijvers en/of biedt veel meerwaarde voor 

het project en opdrachtgever. 

Ruim Naar het oordeel van de beoordelaar heeft de Inschrijver een goed 80% 

overeenstemmend, _ inhoudelijk relevant en toepasselijk antwoord gegeven in relatie tot de 

beperkt beschreven beoordelingsaspecten bij het betreffende criterium. 

onderscheidend, met | De gegeven informatie omvat alle aspecten die voor de gemeente 

enige meerwaarde _ relevant zijn. De beschrijving van deze aspecten is goed uitgewerkt en 

inhoudelijke beantwoord en is in ruim voldoende mate in 

overeenstemming met de verwachting van de opdrachtgever. 

De wijze van invulling toont een goede kwaliteit van 

dienstverlening, is in beperkte mate onderscheidend ten opzichte van de 

overige inschrijvers en is bovendien op onderdelen innoverend en/of 

biedt meerwaarde voor het project en opdrachtgever.   
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Inovereenstemming _ Naar het oordeel van de beoordelaar heeft de Inschrijver een voldoende /50% 

met uitgangspunten _ inhoudelk relevant en toepasselijk antwoord gegeven in relatie tot de 

zonder verdere beschreven beoordelingsaspecten bij het betreffende criterium. 

meerwaarde De gegeven informatie omvat ten minste de aspecten die voor de 

gemeente relevant zijn. De beschrijving van deze aspecten is voldoende 

uitgewerkt en inhoudelijke beantwoord en is in voldoende mate in 

overeenstemming met de verwachting van de opdrachtgever, maar beidt 

verder geen meerwaarde 

De wijze van invulling toont de kwaliteit van dienstverlening maar is niet 

onderscheidend ten opzichte van de overige inschrijvers. 

Matig Naar het oordeel van de beoordelaar heeft de Inschrijver een matig 20% 

Overeenstemmend _ inhoudelijk relevant en toepasselijk antwoord gegeven in relatie tot de 

beschreven beoordelingsaspecten bij het betreffende criterium 

De gegeven informatie is matig overtuigend en/of laat ruimte ten aanzien 

de aspecten die voor de gemeente relevant zijn. De beschrijving van de 

aspecten sluit beperkt aan op hetgeen gesteld in de uitvraag of wijkt hier 

op punten vanaf en is daardoor in beperkte mate n overeenstemming 

met de verwachting van de opdrachtgever. De opdracht wordt 

onvoldoende doorgrond. 

De wijze van invulling toont enige kwaliteit van dienstverlening maar is 

van mindere kwaliteit dan andere inschrijvers op dt onderdeel hebben 

aangeboden. 

Niet Naar het oordeel van de beoordelaar heeft de Inschrijver onvoldoende of 0% 

overeenstemmend _ geen inhoudelijk relevant en passend antwoord gegeven in relatie tot de 

beschreven beoordelingsaspecten bij het betreffende criterium 

De gegeven informatie is onvoldoende en/of onvoldoende project 

specifiek. Er ontbreekt informatie over significante aspecten en is niet in 

overeenstemming met de verwachting van de opdrachtgever.   
Het kwalitatieve deel (Ontwerpconcept + Plan van Aanpak) weegt voor 75% mee in de beoordeling 

die wordt uitgevoerd. Er zijn in totaal maximaal 650 + 100 — 750 punten op dit onderdeel te 

behalen. De puntentoekenning geschiedt op basis van aangegeven beoordelingstabel. 

Het onderdeel prijs telt voor 25% mee in de beoordeling. De inschrijver met de laagste totaalprijs 

onder de streep bij het inschrijfbiljet krijgt het maximaal aantal punten. Alle overige inschrijvers 

worden gerelateerd aan de Inschrijving met de laagste totaalprijs middels de volgende formule. Er 

zijn in totaal maximaal 250 punten op dit onderdeel e behalen. De score op het criterium prijs 

wordt bepaald door de volgende formule toe te passen: 
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Toelichting: 

De prijsaanbiedingen worden omgerekend naar een puntenscore. De aanbieding met de laagste 

prijs krijgt het maximaal aantal punten. De punten voor Inschrijver worden aan de laagste 

inschrijfprijs gerelateerd. Het verschil tussen de scores van de inschrijvingen is afhankelijk van de 

laagste inschrijfprijs. 

De inschrijver moet een honorarium indienen waarbij voldoende inzicht wordt verschaft over de 

ureninzet, uurtarieven en bijkomende kosten. Invulinstructie 

— De prijzen dienen te worden uitgedrukt in Euro's (excl. btw) zonder decimalen achter de komma; 

— De prijzen zijn all-in tarieven; 

— Het wijzigen van de voorgeschreven tekst n de prijsbijlage is niet toegestaan en kan leiden tot 

uitsluiting. 

Door de scores (inclusief weging) van alle kwalitatieve subgunningscriteria bij elkaar op te tellen 

verkrijgt men de totaalscore voor het onderdeel ‘Kwaliteit’. Wanneer hier de score voor het onderdeel 

bij wordt opgeteld, vormt dit de totaalscore voor de Inschrijving. 

   

De Inschrijver met het hoogste aantal punten heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding geboden en 

zal als winnaar van de aanbesteding worden aangewezen. Deze Inschrijver komt voor gunning in 

aanmerking. 

  

Totale score = punten ontwerpconcept (1) + punten plan van aanpak (2) + punten prijscriterium (3) 

      

De hoogste totale score komt voor gunning in aanmerking. 

Procedure bij gelijke scroe 

Indien er door een gelijke totaalscore niet kan worden vastgesteld welke inschrijver de beste prijs- 

kwaliteitverhouding heeft, dan geldt dat de degene met de beste (hoogste) score op het 

Ontwerpconcept (gunningscriteria 1) voor gunning in aanmerking komt. Indien ook de score op het 

ontwerpconcept gelijk is, dan geldt dat degene met de beste (hoogste) score op 

Toekomstbestendigheid (gunningscriterium 1a) voor gunning in aanmerking komt. Indien ook de 

score op Toekomstbestendigheid (gunningcriteria 1a) gelijk is,dan zal een [oting ten kantore van de 

gemeente Amstelveen plaatsvinden om te bepalen wie voor gunning in aanmerking komt 

Fase 5: Afronding oordeel en voorbereiding contractbespreking 

Het beoordelingsteam stelt ter voorbereiding op de verificatie de onderdelen vast op welke punten 

de door deze inschrijver geleverde informatie geverifieerd moet worden, c.q. welke documenten of 

nadere informatie de inschrijver ter tafel moet leggen. Tevens zal vastgesteld worden welke vragen 

nog opheldering behoeven en welke punten nog afgestemd moeten worden, kortom op welke punten 

in de contractbespreking nog nader ingegaan moet worden. 

Blijkt tijdens de besprekingen met de inschrijver dat in de offerte onjuiste informatie is verstrekt of 

dat op andere punten onoverkomelijke bezwaren bestaan, dan zal de betrokken inschrijver alsnog 

afvallen. Er zal besloten worden of aan de volgende in aanmerking komende inschrijver de opdracht 

zal worden gegund, of dat de gehele procedure wordt gestopt. 

  

c. Gunningsbeslissing 

De Aanbestedende Dienst informeert Inschrijvers elektronisch over de gunningsbeslissing. De 

afgewezen Inschrijvers krijgen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na datum verzending van 

de gunningsbeslissing om tegen de gunningsbeslissing op te komen. Deze termijn betreft een 

vervaltermijn. Indien een Inschrijver opkomt tegen de gunningsbeslissing, dient dit direct bekend 

gemaakt te worden via de berichtenmodel van het aanbestedingsplatform. 
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De Aanbestedende Dienst zal de Opdracht gunnen aan de Inschrijver met de Economisch Meest 

Voordelige Inschrijving op basis van de beste prijs- kwaliteitverhouding, indien voornoemde termijn 

van twintig (20) kalenderdagen is verstreken zonder dat een kort geding aanhangig is gemaakt, of, 

indien er tijdig een kort geding aanhangig is gemaakt, de uitspraak in eerste aanleg zich niet tegen 

definitieve Gunning verzet, en de Aanbestedende Dienst niet tussentijds schriftelijk is teruggekomen 

op het gunningsvoornemen. Definitieve Gunning kan alleen plaatsvinden als de Inschrijver op het 

moment van definitieve Gunning nog steeds voldoet aan alle gestelde eisen. 

Ingeval er niet (tijdig) een kort geding aanhangig wordt gemaakt en/of de uitspraak in eerste aanleg 

van een tijdig aanhangig gemaakt kort geding zich niet tegen de gunning verzet, zal een eventueel 

hoger beroep en/of een bodemprocedure nimmer kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid 

(bijvoorbeeld inzake gemaakte kosten of gederfde winst) van de gemeente jegens een (begunstigde 

en/of verliezende) Inschrijver. 
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4. Instructie voor de inschrijver 

a. Voorbereiding offerte 

U dient de bij deze Offerteaanvraag gevoegde bijlagen te hanteren voor uw inschrijving. U mag 

deze digitale documenten qua lay-out en vorm niet aanpassen. 

b. Inhoud en opbouw offerte 

U wordt verzocht bij de opbouw van uw offerte de volgende structuur aan te houden, waarbij u in 

ieder geval de opzet en lay-out van alle invulformulieren exact en in zijn geheel dient over te 

nemen. 

Uw offerte dient te bestaan uit de hierna volgende onderdelen/ bijlagen volledig ingevuld in te 

dienen, conform onderstaande bullets: 
  

- Bijlage1 Kwaliteitsdeel (Ontwerpconcept + Plan van Aanpak) 

= Bijlage2 Prijsdeel (Inschrijvingsformulier). 

Omwille van een zo objectief beoordeling door het beoordelingsteam van de kwalitatieve aspecten 

van de aanbiedingen, worden aspecten die de prijs aangaan (zoals bijlage 2), pas na de beoordeling 

van alle eisen en kwalitatieve gunningscriteria aan het beoordelingsteam bekend gemaakt. 
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5. Lijst van eisen 

a. Algemene eisen 

a-e-1  Uw offerte is ingericht volgens de in hoofdstuk 4 van deze offerteaanvraag opgenomen 

instructie. 

a-e-2 _ Aan uw offerte zijn voor de Aanbestedende dienst, behoudens het gestelde in a-e-6, geen 

kosten verbonden, ongeacht of eventuele onderhandelingen leiden tot het sluiten van een 

overeenkomst. In de pre-contractuele fase draagt u uw eigen kosten. Zolang er geen 

volledige overeenstemming is bereikt en een schriftelijke, door beide partijen ondertekende 

overeenkomst tot stand is gekomen, is er geen sprake van enige gebondenheid van de 

gemeente Amstelveen. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van 

welke schade of kosten dan ook. 

a-e-3  Uwofferte bevat alle bijlagen (formulieren) zoals gesteld in hoofdstuk 4. 

a-e-4 U bent bekend en gaat akkoord met de in hoofdstuk 3 beschreven waardering- en 

beoordelingsmethodiek. 

a-e-5 U bevestigt en gaat akkoord dat u alle onderstaande bijlagen heeft ontvangen: 

Bijlage 1 Lijst met in te dienen documenten 

Bijlage 2 Inschrijvingsformulier 

Bijlage 3 Model CV 

Bijlage 4 DNR 2011 (gewijzigd 2013) 

Bijlage 5 Concept Overeenkomst 

Bijlage 6 Klachtenregeling 

Randvoorwaarden Locatie: 

Bijlage A)  Programma van Eisen Programma van Eisen nieuwbouw zwembad, 

AmstelveenSport en Denksport met kenmerk 52.814-2020/ I&A_2021_0158 

d.d. 17 februari 2022 

Bijlage B) Tekeningen van de bestaande bebouwing (Hooplaan239 BWK_B_001-11022022) 

Bijlage C) situatietekening (incl. DWG-versie) (Hooplaan239_ BWK_T001-15022022) 

a-e-6 _ Indieners van een aanbieding die voldoen aan alle voorwaarden, met uitzondering van de 

uiteindelijke begunstigde, kunnen een bedrag van 10.000,-- euro excl. BTW in rekening 

brengen bij de gemeente Amstelveen onder vermelding van projectnummer 52.814. U 

wordt hiervoor nader bericht door de Aanbestedende Dienst. Voorwaarde om hiervoor in 

aanmerking te komen is dat daadwerkelijk een inschrijving is gedaan en voldaan is aan alle 

genoemde voorwaarden in de Offerteaanvraag en er voor het onderdeel kwaliteit minimaal 

50% van de punten behaald is. 

a-e-7  De inschrijving en alle verdere communicatie, met inbegrip van de communicatie die 

gedurende de looptijd van de overeenkomst vereist is, geschiedt in de Nederlandse taal. 

a-e-8 U stemt in met een nadere opdracht per fase. 
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o 

b. Technische eisen 

te-1 U stemt in met het uitwerken van uw ontwerp binnen de gestelde financiële kaders. 

Gedurende de Defintief Ontwerp-fase zal de definitieve kredietomvang worden vastgesteld 

‚en voorgelegd aan de raad. 

te-2  Ulevert bij uw offerte een schetsplan. (zie ook hoofdstuk 6) 

t-e-3 _ U baseert het ontwerp op: 

.  De verstrekte ruimtelijke, functionele en technische randvoorwaarden. 

+ _ Alle, voor het werk geldende, voorkomende gemeentelijke en provinciale verordeningen 

.en voorschriften, voor zover niet afwijkend van de gangbare wettelijke eisen, normen 

.en voorschriften 

te-4 _ U verricht alle werkzaamheden die op conform deze Offerteaanvraag met bijlagen. 

c. Personele eisen 

p-e-1 U bent bereid samen te werken met de door de opdrachtgever aangewezen personen van 

de afdeling P&A-Vastgoed en eventueel in te zetten externe adviseurs van afdeling P&A- 

Vastgoed van de gemeente Amstelveen 

p-e-2  Het door u in te zetten personeel heeft aantoonbare ervaring met vergelijkbare projecten 

(zie ook hoofdstuk 6). 

p-e-3 Uw offerte bevat de namen van de personen die optreden als eerste contactpersoon 

(accountmanager) en diens plaatsvervanger. 

p-e-4 U gaat ermee akkoord dat de gemeente Amstelveen invloed kan uitoefenen op de in te 

zetten medewerkers van uw bureau. Uw in te zetten medewerkers behoeven de 

goedkeuring van de gemeente Amstelveen, deze goedkeuring zal niet zonder goede 

redenen worden onthouden. 

p-e-5 Uw bureau beschikt over een functionaris voor: 

* Het maken van begrotingen. 

« Het opstellen/ schrijven van bestekken e.0. 

Uw bureau kan voor deze werkzaamheden gebruik maken van externe deskundigheid. 

d. Commerciële eisen 

c-e-1  Het niet bekend zijn met de situatie bij de gemeente Amstelveen kan nimmer aanleiding 

zijn tot verrekening. 

c-e-2  Kosteninformatie zijn strikt vertrouwelijk en worden niet aan derden ter hand gesteld of 

openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke goedkeuring van de 

wederpartij. 

c-e-3  Uw offerte bevat een kostenopgave per genoemde fase (zie ook hoofdstuk 6). 

c-e-4 _ De door u opgegeven bedragen en tarieven zijn vast tot oplevering van het gehele gebouw. 

c-e-5 _ De door u opgegeven bedragen en tarieven zijn ‘all-in’ voor de inzet van personeel inclusief 

salariskosten (inclusief belastingen en premies), kantoorkosten, kosten voor hard- en 

software, coördinatiekosten, reis- en verblijfkosten, verzekeringskosten, algemene kosten 

en winst en risico. Kosten voor rapportages en het leveren van schriftelijke producten tot 

een oplage van 2 exemplaren per rapportage of product worden geacht te zijn begrepen in 

de tarieven. Er zullen géén andere of overige kosten in rekening worden gebracht, ook niet 

indien het kosten betreft die niet in bovenstaande opsomming expliciet staan genoemd. 
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Betaling vindt per opgedragen fase plaats, in drie termijnen per fase. Hierbij mag de eerste 

termijn bij start werkzaamheden worden ingediend, de tweede termijn halverwege de 

voortgang en de laatse termijn bij de faseoplevering. 

Betaling vindt plaats binnen max. 30 dagen na ontvangst en acceptatie van uw 

gespecificeerde factuur. 

Niet geaccordeerd werk niet wordt afgerekend. 

e. Juridische eisen 

Je1 

je2 

je-3 

je-4 

je-5 

je-6 

je-7 

je-8 

je-9 

je-10 

De aanbesteder is niet verplicht de opdracht te verlenen. 

De rechtsverhouding opdrachtgever — architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 (gewijzigd 

2013), welke verkort wordt aangehaald als “DNR 2011 is van toepassing. In de Nieuwe 

Regeling 2011 (DNR 2011) moet voor “het adviesbureau" worden gelezen 

"Opdrachtnemer 

Uw offerte is ondertekend door degene(n) die uw onderneming/organisatie rechtsgeldig 

kan vertegenwoordigen. 

Uw offerte bevat de namen van de personen die zal optreden als uw contactpersoon en 

diens plaatsvervanger. 

Na een verzoek daartoe dient u binnen 7 kalenderdagen de volgende bewijstukken in te 

dienen: 

+  Uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 6 maanden). 

* Verklaring Belastingdienst inzake de betaling van verschuldigde belastingen & sociale 

zekerheidspremies (niet ouder dan 6 maanden). 

+ Gedragsverklaring Aanbesteden (niet ouder dan 2 jaar) 

= _ Inschrijving architectenregister (niet ouder dan 6 maanden). 

U offerte heeft een gestanddoeningstermijn van minimaal 2 maanden na de datum waarop 

de offertes uiterlijk ingediend dienden te worden. Tijdens deze periode heeft uw offerte het 

karakter van een onherroepelijk aanbod. 

Alle door uw bedrijf overgelegde gegevens zijn naar waarheid ingevuld en kunnen door u 

gestand worden gedaan. Opdrachtgever behoudt zich het recht op schadevergoeding voor 

in geval van onjuiste en/of onvolledige informatie en/of het niet kunnen nakomen van 

hetgeen door een Inschrijver is aangeboden. 

De opdrachtgever heeft het recht alle door de opdrachtnemers opgegeven informatie te 

verifiëren. De opdrachtnemer dient aan te tonen dat hij juiste informatie heeft verstrekt. 

Elke schade voor opdrachtgever, welke door nalatigheid van de gegadigde/ opdrachtnemer 

in het kader van deze aanbesteding/ overeenkomst ontstaat, komt ten laste van gegadigde/ 

opdrachtnemer. 

U gaat akkoord met de bij deze offerteaanvraag gevoegde concept Concept Overeeenkomst 

(overeenkomst bijlage 5). 
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6. Gunningscriteria 

U wordt verzocht ten aanzien van elk der onderstaande kwalitatieve gunningscriterium aan te 

geven in welke mate en op welke wijze u hier invulling aan geeft. U dient de uitwerking hiervan in 

een eigen bijlage te verwerken. 

  

a. Kwalitei   

igscriteria architect 

  
1. Ontwerpconcept 

a. Toekomstbestendigheid ontwerp 

Voor dit criterium wordt gevraagd een ontwerpvisie, SO en ruimtestaat aan te 

Ieveren, waarop invulling wordt gegeven aan de eisen uit het PVE. 

i. Aansluiting onderhavige nieuwbouw op mogelijke 150 

renovatie of nieuwbouw van huidige accommodatie 

Beoordelingswijze: De wijze waarop de onderhavige nieuwbouw aansluit op de 

mogelijke renovatie of nieuwbouw van de huidige accommodatie 

Toelichting: Het huidige gebouw van De Meerkamp kan nog enkele jaren mee. In 

2025/2026 dient een besluit genomen te worden omtrent grootschalige renovatie of 

vervangende nieuwbouw, zoals opgenomen in het programma nieuwbouw 2030. De 

nieuwbouw uit onderhavige opdracht dient hierop in te spelen. Dit betekent dat de 

nieuwbouw zodanig op de locatie moet worden ingepast, dat dit optimaal aansluit bij 

grootschalige renovatie maar ook op vervangende nieuwbouw van de huidige 

accommodatie. Uit uw visie en SO blijkt de toekomstbestendigheid van het 

ontwerpconcept, zowel korte termijn als lange termijn in renovatie c.q. 

nieuwbouwvariant 

ï. Inpassing optioneel gezondheidscentrum in toekomstvisie 75 

2030 

Beoordelingswijze: De wijze waarop de toekomstvisie 2030 het optionele 

gezondheidscentrum is ingepast. 

Toelichting: Optioneel dient in 2030 de functie Gezondheidscentrum aan het gebouw 

als module toegevoegd te kunnen worden, zowel in geval van vervangende 

nieuwbouw als bij renovatie. Uit uw visie en SO blijkt de flexibiliteit en 

uitbreidbaarheid van het ontwerpconcept. 

ïi. Inpassen va optimalisatiemogelijkheden en 75 

bezuinigingsopties 

Beoordelingswijze: De wijze waarop het gebouwontwerp verder kan worden 

geoptimaliseerd en flexibel in kan spelen op bezuinigingen, eventueel aangetoond 

met door de Inschrijver aan te dragen reële bezuinigingsopties.   
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Toelichting: Inschrijver wordt gevraagd aan te geven hoe het ontwerp relatief 

eenvoudig kan worden geoptimaliseerd, mocht dit nodig zijn en welk, welke reële 

bezuinigingsopties hij hierbij detecteert en hoe deze - zonder afbreuk te doen aan 

functies en gebruik - kunnen worden ingepast in zijn ontwerp. Aan deze 

bezuinigingsopties dient een indicatieve omvang in geld te worden meegegeven, 

ondersteund door een berekening op hoofdlijnen. 

b. 

  

Voor dit criterium wordt gevraagd invulling te geven aan de ruimtelijke en functionele 

eisen uit het PVE, aan te tonen via de ontwerpvisie, SO en ruimtestaat. 

i. Positionering van ruimten en functies 

Beoordelingswijze: De wijze waarop efficiënt invulling is gegeven aan het PvE en dat 

ruimten en functies in het gebouw logisch ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd 

conform het relatieschema. 

Toelichting: In het ontwerp zijn functies van het zwembad, de kantoren van 

AmstelveenSport en het Denksportcentrum logisch ten opzichte van elkaar gesitueerd 

en in een zonering die voor de exploitatie goed i. Een en ander conform het PVE, 

waarbij ook de ruimtestaat wordt beoordeeld op efficiency in m2 BVO van de 

inpassing van de gevraagde m2. 

  

ï. Routing in gebouw voor verschillende gebruikers. 

Beoordelingswijze: De wijze waarop invulling is gegeven aan het PVE en routing in 

het gebouw voor sporters, bezoekers, personeel en bevoorrading in het ontwerp is 

geïntegreerd. 

Toelichting: In het ontwerp is de zonering van functies logisch vormgegeven, met 

heldere routing voor de verschillende gebruikers van de accommodatie. Er is een 

duidelijke scheiding van verschillende bezoekers-, gebruikers- en personeels- en 

bevoorradingsstromen met effectieve en logische routing naar de verschillende 

tuncties en waarbij goed is omgegaan met logistieke knelpunten. Zones zijn af te 

scheiden c.q. separaat van elkaar te gebruiken. Speciale aandacht hierbij voor de 

corridor die zorgt voor de bereikbaarheid van het nieuwe zwembad vanaf de huidige 

hoofdentree. De corridor dient goed herkenbaar en zichtbaar te zijn en er dient 

vanuit de corridor zicht te zijn op de zwemzaal. Tevens aandacht voor de optionele 

componenten. 

  

  

  

75 

75 
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c. Ontwerpvisie op stedenbouw & architectuur. 

Voor dit criterium wordt gevraagd een ontwerpvisie aan te leveren, zijnde toelichting 

op het ontwerp stedenbouw en architectuur ondersteund met beeldmateriaal. Dit 

criterium heeft betrekking op de huidige opdracht en niet op de toekomstige situatie 

van grootschalige renovatie / vervangende nieuwbouw in 2030. 

i. Stedenbouwkundige inpassing 

Beoordelingswijze: De mate waarin de gebouwmassa op een verantwoorde wijze is 

ingepast op de locatie, rekening houdende met de uitgangspunten en 

randvoorwaarden uit het stedenbouwkundig plan. 

Toelichting: De bouwmassa is op een natuurlijke wijze toegevoegd aan de bestaande 

(huidige) setting van de locatie, alsof het vanzelfsprekend is dat het gebouw op deze 

wijze op de locatie wordt ingepast. Aansluiting en afscheiding van de bestaande 

(rooi)lijnen en hoogtematen spreken voor zich en behoeven nauwelijks toelichting. 

De routing naar het gebouw is logisch en uitnodigend en gebouw en omgeving 

hebben een gezonde, sportieve en op onderdelen spannende verhouding tot elkaar. 

   Architectuur gebouw 

Beoordelingswijze: De mate waarin een duurzaam en architectonisch ontwerpconcept 

zich qua beeldtaal voegt n haar de omgeving en het gebouw zich presenteert op de 

locatie en invulling geeft aan het Programma van Eisen en daarbij opgenomen 

stedenbouwkundig en architectonisch kader. 

Toelichting: De buitenkant laat in zijn vorm de interne functies zien. Het ontwerp 

heeft daarnaast een aantrekkelijke uitstraling door hoogwaardig en duurzaam 

materiaalgebruik, vormgeving en detaillering, terug te zien in zowel het exterieur als 

interieur. Installaties, techniek en logistieke toegang(en) zijn op architectonische 

wijze opgenomen in het ontwerp. De relatie binnen-buiten draagt bij aan, en nodigt 

uit tot, zwemmen. De corridor is op architectonische wijze opgenomen in het ontwerp 

en nodigt uit om te betreden richting de nieuwbouw. De wijze waarop transparantie 

en zichtrelaties tussen gebouw en omgeving ontworpen te zijn. 

d. Uitwerking van duurzaamheid en circulariteit 

  en conceptuitwerking 

Beoordelingswijze: De visie van de Inschrijver op duurzaamheid en circulariteit en de 

wijze waarop hij dit aantoonbaar in de breedste zin van het woord in het 

ontwerpconcept heeft geïntegreerd als versterking van zijn ontwerpvisies. 

Toelichting:. Voor dit onderdeel wordt gevraagd een visie op duurzaamheid en 

circulariteit aan te leveren aangevuld met een toelichting op de invulling hiervan in   

75 

75 

75 

Gemeente Amstelveen pagina 19 van 23 

Offerteaanvraag architectendiensten; uitbreiding zwembad “De Meerkamp” Amstelveen 

kenmerk 52.814-2020/ I&A_2021_0158 d.d. 17 februari 2022 



Gemeente s Amstelveen 

- 

Gunningscriteria architect 

  

het ontwerpconcept. De visie op duurzaamheid en circulariteit is een pijler onder het 

gebouwconcept en draagt bij aan het realiseren van de ambities van de gemeente 

zoals verwoord in PLECK 3.0. Het concept dient innovatief doch realistisch en 

haalbaar te zijn, aan te tonen door praktijkvoorbeelden. 

ï. Integratie van duurzaamheidsmaatregelen in het 75 

gebouwconcept 

Beoordelingswijze: De wijze waarop aantoonbaar en concreet 

duurzaamheidsmaatregelen in de breedste zin van het woord in het ontwerp zijn 

opgenomen rekening houdende met veiligheid, schoonmaak-, beheer-, vervangings- 

en/of onderhoudskosten. 

Toelichting: De te nemen maatregelen dragen bij aan het realiseren van de 

duurzaamheid, passend binnen PVE en budget en hebben aantoonbare duurzame 

impact. Aspecten die ten minste in de uitwerking van het ontwerpconcept aan bod 

moeten komen zijn energiegebruik, materiaalgebruik, levensduurkosten (TCO) en 

onderhoud.Daarnaaste dient per pijler (Energietransitie, Circulaire Economie en 

Klimaatadaptatie) uit PLECK 3.0 te worden aangetoond hoe de visie en het ontwerp 

bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de gemeente Amstelveen. 

2. Plan van aanpak 

De aanpak en te nemen maatregelen van de volgende subgunningscriteria dienen bij 

het beoordelingsteam het vertrouwen te geven n een constructieve samenwerking en 

kwaliteitsborging binnen het ontwerpteam. Bij elk criterium wordt de inschrijver 

gevraagd dit te onderbouwen met de kwaliteit van in te zetten mensen. Dit is aan te 

tonen door Model CV (zie bijlage 3) van alle in te zetten mensen mee te sturen. 

a. Visie op budget gestuurd ontwerpen 25 

Beoordelingswij 

  

De wijze waarop de Inschrijver budget gestuurd ontwerpt en hoe de Inschrijver tot 

ontwerpkeuzen komt in relatie tot de impact voor de investering en het beheer, 

exploitatie, energie en onderhoud. 

Toelichting 

De inschrijver wordt gevraagd om gestructureerd te omschrijven hoe hij omgaat met 

ontwerpkeuzen. De wijze waarop de Inschrijver de ontwerpteamleden en 

opdrachtgever meeneemt in het ontwerpproces om te komen tot een ontwerp dat 

past binnen budget. Een toelichting kan worden ondersteund met verifieerbare 

praktijkvoorbeelden.   
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iteitsborging ontwerpuitwerking 

Beoordelingswijze: 

  

De wijze waarop de Inschrijver zijn ontwerp blijvend toetst aan de uitgangspunten 

van het PVE (wijze van verificatie) en hoe hij bijdraagt aan het borgen en verhogen 

van de kwaliteit van uitwerkingen van de overige ontwerp- en bouwteamleden 

Toelichting: De inschrijver wordt gevraagd helder te omschrijven welke maatregelen 

hij toepaste om de kwaliteit van eigen werkzaamheden te borgen. Hieronder verstaan 

wij ook de visie voor voeren van de dialoog met de verschillende gebruikers. Tevens 

wordt gevraagd welke werkzaamheden hij verricht om de kwaliteit van uitwerkingen 

van overige ontwerp- en bouwteamleden te controleren en indien mogelijk te 

verbeteren. De aanpak en te nemen maatregelen dienen bij het beoordelingsteam 

het vertrouwen te geven in een constructieve samenwerking en kwaliteitsboring door 

de Inschrijver binnen het ontwerp- en bouwteam. 

c. Visie op samenwerking binnen ontwerpteam en coördinatie BIM 

Beoordelingswijze: De wijze waarop de Inschrijver zijn coördinatie rol beschrijft en 

vervult ten aanzien van de samenwerking en integratie van uitwerkingen van derden 

in de eigen ontwerpwerkzaamheden en de BIM coördinatie op de werkzaamheden 

van hemzelf en de overige ontwerpteamleden om de waarborg van de mijlpalen in de 

planning te behalen met het team. 

Toelichting: De inschrijver wordt gevraagd een visie te geven op de wijze waarop hij 

zijn inbreng in het proces vervult om te komen tot een optimaal eindresultaat. 

Tevens wordt gevraagd om helder en gedetailleerd te omschrijven hoe hij invulling 

geeft aan de rol als coördinator van het BIM proces, met als uitgangspunt het BIM- 

protocol welke als bijlage van de conceptovereenkomst is meegestuurd. Hierbij zal de 

inschrijver minimaal omschrijven welke maatregelen er worden ingezet om een 

coherent model te krijgen en te behouden, hoe hij de clashes verzorgt, welke 

maateregelen er genomen worden naar samenwerking en afstemming tussen de 

verschillende partijen en adviseurs, waaronder ook mogelijke directieleveranciers. De 

omschrijving dient project specifiek te zijn en SMART geformuleerd. 

d. Visie op beheersing van ontwerp- en uitvoeringsrisico’s 

Beoordelingswijze: 

De wijze waarop de Inschrijver pro-actief risico's in ontwerp en uitvoering signaleert 

en hij risicogestuurd deze mogelijke risico's beheerst en/of laat beheersen door de 

overige ontwerpteam- en bouwteamleden. 

q 

De inschrijver wordt gevraagd een visie te geven op de wijze waarop hij risico's n 

ontwerp en uitvoering detecteert en beheersmaatregelen in zijn uitwerkingen 

  

incorpereert. Tevens wordt gevraagd een overzicht van risico's en   

25 

25 

25 
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- 

gscriteria architect 

beheersmaatregelen en/of kansen te benoemen ten aanzien van zijn eigen rol binnen 

het project als ook projectrisico's en/of kansen die zijn eigen rol overstijgen. 

3. Honorariumopgave inschrijfbiljet 

  

Voor een overzicht van in te dienen documenten wordt verwezen naar bijlage 1. 

b. Prijs (honorarium) 

Honorarium 

U geeft een opgave van het te verrekenen honorarium volgens het format van bijlage 2 

“Inschrijvingstormulier’ en overeenkomstig de bijgevoegde takendemarcatielijst. De directievoering 

en toezicht zit niet in de scope van de Architectenopdracht. Dit zal door derden worden uitgevoerd. 
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. * 

7.Klachten 

Mocht de procedure van deze offerteaanvraag en uw eventuele vragen niet tot uw tevredenheid 

verlopen dan verwijs ik u naar de bijlage 6 klachtafhandeling. Klachten kunnen per e-mail worden 

ingediend bij KlachtenAanbesteden@amstelveen.nl. 
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_—_— 

Van: 

Verzonden: dinsdag 27 september 2022 12:09 

Aan: — 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: ontwikkelingen De Meerkamp 

Bijlagen: 20220822 gevel studies.pdf; offerte Marseille_A22 20-0-01.pdf; Raadsbrief 

Realisatie Denksportcentrum Amstelveen.pdf 

Ho 

Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het ontwerp voor De Meerkamp: 

- Het bestuur heeft besloten het Denksportcentrum niet meer toe te voegen aan het 

bouwprogramma, er is te weinig draagvlak voor, zie bijgevoegde Raadsbrief. Dit heeft best 

forse gevolgen voor de verschijningsvorm; zie bijgevoegde gevelstudie S+K 

- Verder willen we een landschappelijk bureau inschakelen voor een visie op jullie 

beeldkwaliteitsplan en op basis daarvan voor de randaansluitingen van de uitbreiding op de 

bestaande situatie. Voorstel van S+K is https://marseillebuiten.nl/ wat vinden jullie daarvan ? 

- Ener staan nog vragen van jouw open over de aansluiting van de nieuwbouw op de oever en 

de inpassing van een brug naar de Startbaan. 

Kortom hoe zullen we dit een stap verder brengen ? overleg in plannen met Slangen+Koenis (S+K) ? 

of eerst samen e.e.a. doornemen ? 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

—<afuenng Projecten & Advies) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020)| 

M (06 

)amstelveel 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: Winthorst, Bert 

Verzonden: maandag 7 februari 2022 11:57 

Aan: | 

Onderwerp: Rapportage haalbaarheidsonderzoek denksportcentrum.pdf 

Bijlagen: Rapportage haalbaarheidsonderzoek denksportcentrum.pdf 

(geanonimiseerd)

* 

Zijn jullie beide bij dit rapport betrokken geweest en i daar afstemming geweest met Amstelveen Sport? Zo ja, Hoe 

zat AS erin? 

Staat morgen op B&W met een collegebriefje. 

Groet Bert 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: e e e (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 13:24 

Aan: ü 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: 3e versie, aanvullingen van mijn teamhoofd Ronald Berkvens 

Bijlagen: EW bijlage 1 denksportcentrum zwembad.docx 

Hij 

(geanonimiseerd)

Hierbij mijn laatste bijdrage in geel gemarkeerd. 

Opmerking van Ronald begrijp ik maar de hoofdvraag voor nu is het Denksportcentrum en dat is echt 

een onderwerp wat eerst in de staf van wethouder sport thuishoort; hierna zouden het kunnen 

combineren, maar dat zal ik ook nog wel moeten bespreken met mijn teamhoofd. 

Groeten, (geanonimiseerd)

v e veen.nl> 

Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 13:09 

aa e s veen.n> 

Onderwerp: 3e versie, aanvullingen van mijn teamhoofd Ronald Berkvens 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hoi E (geanonimiseerd)

Toch maar even nog met Ronald Berkvens mijn teamhoofd doorgesproken. Hij heeft 2 punten 

toegevoegd: 

Volgens Ronald moet het op de staf vastgoed worden besproken, liefst heeft hij een gezamenlijke staf 

met Herbert en Floor. 

En hij heeft het beslispunt iets anders geformuleerd (inhoud wijzigd niet). 

En ambtelijke capaciteitsargument is geschrapt. 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Jeugd en Samenleving, team Samenleving 

  

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 

M _06 

)amstelveen.nl 

(geanonimiseerd)

www.amstelveen.nl 

www.aalsmeer.nl 

Aanwezig ma, dí, do hele dag, woensdag- en vrijdagochtend 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



_—_— 

Van: D e e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 8 september 2022 19:48 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: 22210135e220902 Rapporten RO1 en R03 - De Meerkamp Amstelveen 

Ik denk dat we het simpel moeten houden en het evt. KDV plannen op de plek waar nu het 

Denksportcentrum was gesitueerd, en dan eventueel op een 3° bouwlaag. 

We gaan geen extra gebouwen toevoegen aan de voetprint van het zwembad. 

Groetenü (geanonimiseerd)

"- e 0:727zvies.nl> 

Verzonden: donderdag 8 september 2022 19:27 

Aan: amstelveen.nl> 

cc: )olco.nl> 

Onderwerp: RE: 22210135e220902 Rapporten RO1 en R03 - De Meerkamp Amstelveen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Akkoord, ik heb ook nog wel een ander idee over de huidige inrichting (tav muziekgeluid) dat bespreken we morgen 

dan nog wel even. Een kaart met beoogde bestemming KDV is nog wel wenselijk, dan weet ik waar ik vanuit moet 

gaan. 

Met vriendelijke groet, 

to: o (geanonimiseerd)

N Noorman 

Bouw- en milieu-advies 

  

T: 050 525 09 92 Hoofdvestiging en postadres __ Vestiging Apeldoomn 

E: info@noormanadvies.nl Paterswoldseweg 808 Laan van Westenenk 162 

|: www.noormanadvies.nl 9728 BM Groningen 7336 AV Apeldoorn 

akoestiek | bouwfysica | brandveiligheid | lawaaibeheersing | trillingstechniek | milieutechnologie | energieonderzoek 

Van: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 8 september 2022 19:25 

Aani noormanadvies.nl> 

cc: olco.nl> 

Onderwerp: RE: 22210135e220902 Rapporten RO1 en RO3 - De Meerkamp Amstelveen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hoil dank voor je vlotte reactie, laten we dan omstreeks 12.00u bellen. 

Ik zal je toelichting bestuderen zodat we heldere afspraken kunnen maken. 

Tot morgen, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groet, 

e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Var "2 vies.n> 

Verzonden: donderdag 8 september 2022 19:22 

Aan: amstelveen.nl> 

cc olco.nl> 

Onderwerp: RE: 22210135e220902 Rapporten RO1 en R03 - De Meerkamp Amstelveen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ded (geanonimiseerd)

Ik zit morgen de hele dag in overleg en heb alleen mogelijkheid om je vanuit de auto te bellen (tussen 12 en 14 uur) 

Een teamsafspraak lukt mij morgen niet. 

Wij zijn uitgegaan van het volgende: 

- _ Zwembad met sporthal als één inrichting, maar geen (buiten hoorbaar) muziekgeluid in bestaande bouwdeel. 

Als dit wel het geval is dan moeten we het gehele zwembad gaan opnemen op locatie, incl vaststellen binnen 

niveaus, gevelopbouw etc. Dat gaat minstens twee weken duren. 

- _ KDV komt ter plaatse van “tussenbouw” (tussen bestaande sporthal en nieuwe zwembad).Uit onderstaande 

lijt iets anders te volgen, Is er een tekening met aanduiding bestemming KDV? 

- _ Hoogte van gebouwen kunnen we nog even nalopen, maar wij zijn uitgegaan van BAG registraties/digitale 

onderlegger met hoogte kaart. 

Met vriendelijke groet, 

1e N (geanonimiseerd)

N Noorman 

Bouw- en milieu-advies 

  

T:050 525 09 92 Hoofdvestiging en postadres __ Vestiging Apeldoom 

E: info@noormanadvies.nl Paterswoldseweg 808 Laan van Westenenk 162 

: www.noormanadvies.nl 9728 BM Groningen 7336 AV Apeldoorn 

akoestiek | bouwfysica | brandveiligheid | lawaaibeheersing | trillingstechniek | milieutechnologie | energieonderzoek 

(geanonimiseerd)



Van: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 8 september 2022 19:11 

  

Aan: noormanadvies.nl> 

cc: olco.nl> 

Onderwerp: FW: 22210135e220902 Rapporten RO1 en RO3 - De Meerkamp Amstelveen 

Hallo N 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Zie onderstaande reactie van de vakcollega die jullie akoestische onderzoeken heeft beoordeeld. 

Omdat er een paar vragen instaan, die nog niet wil beantwoorden, zou ik dat morgen met jouw/jullie 

willen overleggen. Dan kan ik maandag uitsluitsel geven wat onze uitgangspunten zijn en op welke 

wijze de rapportage gaat worden aangepast. 

Ik stuur je zo een uitnodiging met het verzoek daar graag per omgaande op te reageren. 

In afwachting van je reactie, 

Met vriendelijke groet, 

e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020 

M (06 

)amstelveel 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Van /amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 8 september 2022 19:05 

Aan: amstelveen.nl> 

c a eivoer > > 

amstelveen.nl> 

Onderwerp: RE: 22210135e220902 Rapporten RO1 en R03 - De Meerkamp Amstelveen 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

HalloN (geanonimiseerd)

De rapporten heb ik doorgenomen maar de situatie is mij niet geheel duidelijk. Is er sprake van 1 

inrichting, volgens de definitie in de Wet milieubeheer, waar de huidige sporthal, het huidige en 

toekomstige zwembad en toekomstig KDV en kantoren onder gaan vallen? Of is er sprake van 

afzonderlijke inrichtingen? 

   

  

  

  

  

Ik was in de veronderstelling dat het 1 inrichting was maar dat haal ik niet uit het akoestisch rapport 

waarin het industrielawaai is bepaald. 

In dat onderzoek is alleen de geluiduitstraling van het nieuwe zwembad meegenomen (rapport 

22210135.R03). Maar afstralende gevels van het bestaande zwembad bijvoorbeeld is niet in de 

berekeningen meegenomen. 

In het geval er sprake is van 1 inrichting zal de bepaling van de geluiduitstraling van de inrichting 

opnieuw moeten worden uitgevoerd waarbij alle geluidaspecten van de gehele inrichting betrokken 

moeten worden. Dus ook de afstraling van de gevels door 0.a. muziekgeluid. 

Verder valt het mij in dat rapport op dat de hoogte van een aantal gebouwen die in het akoestisch 

rekenmodel zijn ingevoerd, niet helemaal overeen komen met de werkelijkheid (te laag), dat zou van 

invloed kunnen zijn op geluidreflectie. Voor de gebouwen aan de Christiaan Huygenshof en Simon 

3 



Stevinstraat is tot een hoogte van 21 m de geluidbelasting berekend. De hoogte van het in aanbouw 

zijnde appartementencomplex is hoger, dat gebouw heeft aan de Startbaanzijde 13 woonetages. De 

hoogst berekende hoogte in het rapport van 21 m, lijkt me niet voldoende, ook hoger dan 21 m moet 

in de berekeningen worden meegenomen. 

Voor wat betreft het kinderdagverblijf, dat is in het akoestisch onderzoek ‘Nieuwbouw kinderdagverblijf 

sportcomplex De Meerkamp te Amstelveen- akoestisch onderzoek weg- en 

luchtvaartverkeer'(rapportnummer 22210135.R01) onderzocht. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het 

KDV aan de noordoostzijde van het nieuwe gedeelte komt. In de verbeelding van het nieuwe 

bestemmingsplan om de uitbreiding van het zwembad mogelijk te maken is echter aangegeven dat op 

het gehele deel met bestemming Sport-Zwembad een KDV is toegestaan. Dus in theorie kan het KDV 

ook op de locatie vlakbij de Startbaan gerealiseerd worden. Nu zijn er twee volgens mij 2 

mogelijkheden: 

1. Het akoestisch onderzoek wordt aangepast aan de bestemmingsplansituatie, dus de 

geluidbelasting wordt op meer punten langs de randen van ‘het groene vlak’ berekend. 

2. De verbeelding wordt aangepast en de bestemming kdv komt alleen in het noordoostelijk deel 

van het groene vlak. 

In het eerste geval kan het zo zijn dat de berekende geluidbelasting ten gevolge van 

wegverkeerslawaai hoger wordt door bv de Beneluxbaan. 

Hoe dan ook zal er in elk geval een procedure hogere waarde moeten worden doorlopen. 

Ik hoop je hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

  

Afdeling Stedel   ikkeling 

  

Gemeenten Amstelveen/Aalsmeer 

T(020 

E ‚amstelveen.nl 

I www.amstelveen.nl/www.aalsmeer.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

Van: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 5 september 2022 08:59 

Aan: amstelveen.nl> amstelveen.nl> 

cc amstelveen.nl> amstelveen.n> 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: 22210135e220902 Rapporten R01 en R3 - De Meerkamp Amstelveen 

Heeft 1 van jullie tijd om deze te beoordelen? 

Met vriendelijke groet, 

afdeling Stedelijke Ontwikkeling 

Gemeente ° Amstelveen W em nm 

" oc (geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



E mstelveen.nl 

1_ www.amstelveen.nl wuw.aalsmeer.nl 

Aanwezig ma t/m wo 

(geanonimiseerd)

Van: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 2 september 2022 13:39 

Aan: amstelveen.nl> 

cc: olco.nl> 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: 22210135e220902 Rapporten RO1 en R3 - De Meerkamp Amstelveen 

Hallo B (geanonimiseerd)

Zie hierbij de betreffende akoestische onderzoeken. 

Wil jij die laten verifiëren dor de vakcollega's ? 

Als we volgende week alle reacties binnen hebben kunne we het definitief maken en de MER laten 

opmaken. 

We houden contact, en een goed weekend. 

  

Met vriendelijke groet, 

—(afdehnq Projecten & Advies) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Van: Secretariaat <secretariaat@noormanadvies.nl> 

Verzonden: vrijdag 2 september 2022 11:40 

Aan: amstelveen.nl> 

cc! noormanadvies.n > 

noormanadvies.nl>; noormanadvies.nl> 

Onderwerp: 22210135e220902 Rapporten RO1 en R03 - De Meerkamp Amstelveen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

      

Geachte heer N 

Hierbij zenden wij u de volgende stukken: 

- 222101035,R01 “Nieuwbouw kinderdagverblijf sportcomplex De Meerkamp te Amstelveen — Akoestisch 

onderzoek weg- en luchtverkeerlawaai’ en 

-  222101035.R01 “Nieuwbouw zwembad De Meerkamp te Amstelveen — Akoestisch onderzoek 

geluiduitstraling zwembad’”. 

(geanonimiseerd)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

N Noorman 

Bouw- en milieu-advies 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  50 525 09 92 Hoofdvestiging en postadres __ Vestiging Apeldoorn 

E: info@noormanadvies.nl Paterswoldseweg 808 Laan van Westenenk 162 

: www.noormanad' ‚nl 9728 BM Groningen 7336 AV Apeldoorn 

  

akoestiek | bouwfysica | brandveiligheid | lawaaibeheersing | trillingstechniek | milieutechnologie | ene: rgieonderzoek 

  

Kamer van Koophande!: 02042874 Lid NLLINGENIEURS ISO 9001 gecertificeerd 

Dit e-mailbericht is slechts bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die 

is beschermd door een beroepsgeheim. Indien u dit bericht ontvangt terwijl dit niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk 

ons hierover per omgaande te berichten. Bij voorbaat dank! 



_—_— 

Van: D eeeeer e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 11:07 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Aangepaste documenten en concept beslisnotitie Uitbreiding De Meerkamp 

agen: EW_222019 Notitie beslisdocument voorontwerp uitbreiding De Meerkamp 

Amstelveen.docx 

  

Goedemorgen 

Hartelijk dank voor de zorgvuldige notitie. 

Bijgevoegd tref je mijn opmerkingen en vragen aan, dit ter bespreking vanmiddag vanaf 13.30u. 

Ik zal dan e.e.a. ook nader toelichten 

En mijn doel zou zijn om samen een beknopte start-DO-notitie te maken waarin we de financiële en de 

procesmatige uitgangspunten (inkoop & planning) benoemen. Inhoudelijk zijn we het wel eens over 

het VO, volgens mij staat dat straks duidelijk verwerkt in de tekeningen van S+K. Tot straks. 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

—(afdehns Projecten & Advies) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020 

M (06 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

van oo 

Verzonden: donderdag 29 september 2022 11:17 

var e e selveen.n> 

Onderwerp: Aangepaste documenten en concept beslisnotitie Uitbreiding De Meerkamp 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Beste N (geanonimiseerd)

Hieronder een reactie op jouw aantekeningen. Tevens de bijgestelde documenten en het beslisdocument bijgevoegd 

Kostenraming VO inc!. Denksport en Swimgym: 

- _ Demarcatie inrichtingen is opgesteld en meegenomen in het stichtingskostenoverizcht 

- 3% kosten voor ambtelijke inzet opgenomen. Dit is € 486.000 (!), als onderdeel van de directiekosten van € 

1.787.000 

- Verder invulling van stichtingskostenoverzicht inclusief Denksport en Swimgym, zie bijlage. 

Risicomatrix 

Aangepast aan de hand van opmerkingen. Als bijlage bijgevoegd. 

Getal onderaan de streep dient enigszins in verhouding te staan met de post onvoorzien. Dat is nagenoeg het geval. 

Beslisdocument 

Ter bespreking/vaststelling in de stuurgroep volgende week, voor definitieve afronding VO-fase. 

Nog te doen: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Kostenraming excl. Denksport en Swimgym opstellen. Vertrekpunt: 

= 4516 m2bvo 

=  Budget € 19.800.000 excl. btw. Dit is inclusief indexatie van € 2,4 min. 

Jouw ingetekende opmerkingen op het ontwerp moeten we nog doorzetten naar de ontwerpteamleden. 

Met vriendelijke groet, 

OLCO : Vastgoed 

e oofdstraat 41 (geanonimiseerd)

www.olco.nl _ Driebergen-Rijsenburg 

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonljk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit 

bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender (info@olco.nl) onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk 

gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de bedoelde geadresseerde is onrechtmatig 

jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. 

(geanonimiseerd)



_ 
(geanonimiseerd)

Verzonden: zondag 3 april 2022 11:50 

Aan: 

cc: 

Onderwerp: RE: aanvullende voorzieningen bij extra zwemwater 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Seste 

Ik zie jullie berichten. 

Woensdag heb ik een gesprek met Amstelveen-Sport over de stand van zaken. 

Zouden jullie al wat meer duidelijk hierover kunnen verstrekken. 

Ik zie de reactie wel verschijnen, 

Met vriendelijke groet, 

—(afflelma Projecten & Advies) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020) 

M (06 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  
)amstelveer 

v E e (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 28 maart 2022 10:18 

Aan amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)

c e O (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: aanvullende voorzieningen bij extra zwemwater 

Hoi 

Is vastgelegd dat zij garant staan voor de huur maar ook wie risicodrager is als het misgaat? Dat zal 

vastgoed nl. niet zijn. 

Verder begrijp ik uit een mail van Heleen aan jou, die ik doorgestuurd heb gekregen vanl dat wij 

verhuurder worden van het denksportcentrum?! Dat is toch anders dan we hebben besproken?! 

(geanonimiseerd)

  

  

    

  

Ik zou graag stukken zien waarin is vastgelegd: 

- dat de denksportverenigingen zich committeren aan de volledige kostendekkende huur van het 

denksportcentrum 

- wie verantwoordelijk is voor de inkomsten uit horeca en externe verhuur 

- wie risicodrager is als het mis gaat (J&S?) 

-  wie verhuurder wordt van het denksportcentrum (en dat is in mijn beleving nog steeds 

AmstelveenSport). 

Het is voor vastgoed belangrijk dat dit goed geregeld is voordat wij verder gaan met dit proces. Wij 

willen niet achteraf tegen onduidelijkheden of problemen aanlopen. Ik hoor het graag. 

Met vriendelijke groeten, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Gemeente Amstelveen en Aalsmeer 

Laan Nieuwer-Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

Postbus 4 

1180 BA Amstelveen 

     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

T 

F 

M 

E amstelveen.nl 

W _ www.amstelveen.nl 

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag (tot 15.00u) 

Van amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 08:59 

Aan: 'amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

cc[ amstelveen.nl>| lamstelveen.nl> 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: aanvullende voorzieningen bij extra zwemwater 

Ho B (geanonimiseerd)

De denksportverenigingen verenigen zich in een stichting die garant staat voor hun deel van de huur. 

Zoals in rapport is aangegeven moet de kale huur worden opgebracht door de denksportverenigingen, 

horeca en externe verhuur. Denksportverenigingen nemen nog hoop andere huurders mee die in het 

voormalig GO centrum zaten. 

Wethouder heeft er echter al een go op gegeven, wat hij gedeeld heeft met de denksport en dat ik al 

heb gedeeld met (geanonimiseerd)

Groet, 

Van) ‚amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 24 maart 2022 14:17 

Aan: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

cc: /amstelveen.nl: /amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: aanvullende voorzieningen bij extra zwemwater 

Hoi B (geanonimiseerd)

Ik zit toch nog met het commitmentcriterium m.b.t. het denksportcentrum: 

Is er zwart op wit een commitment van de denksportverenigingen dat zij de beoogde ruimte in z’n 

geheel gaan huren tegen de daarbij behorende kostendekkende huursom? 

Ook moet duidelijk zijn wie het risico draag op het moment dat het denksportcentrum alsnog de huur 

niet op kan brengen of de ruimte (geheel of gedeeltelijk) leeg komt te staan. 

Deze aspecten moeten uitgewerkt zijn voordat we dit onderdeel definitief mee kunnen nemen in het 

bouwplan. Ik wil voorkomen dat we achteraf op kosten worden gejaagd als blijkt dat het toch niet 

haalbaar is en we dit onderdeel er achteraf uit moeten halen. Daarom dat ik toch nog even doorvraag. 

Ik hoor graag van je. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Groeten 

Van: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 09:14 

Aan: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

cc: ‚amstelveen.nl>; amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: aanvullende voorzieningen bij extra zwemwater 

Hoi B (geanonimiseerd)

Zie onder in rood. 

Groet, 

Van: ‚amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 15:18 

Aan: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

cc: ‚amstelveen.nl>; lamstelveen.nl> 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: aanvullende voorzieningen bij extra zwemwater 

Hoi B (geanonimiseerd)

In een overleg m <wam naar voren dat voor de ontwikkeling van het bouwplan 

voor het extra zwemwater de tijd nu echt wel begint te dringen om tot een goed bouwplan te komen. 

Er staan nog een aantal punten open waar binnen een maand duidelijkheid over moet komen om 

verder te kunnen met het project. Het leek mij goed dit even op een rijtje te zetten. 

(geanonimiseerd)

  

In het collegebesluit van 1 juni 2021 worden een aantal voorwaarden gesteld aan het al dan niet 

toevoegen van een aantal aanvullende voorzieningen bij het extra zwemwater. Om tot een goed 

bouwplan te komen moet er eerst duidelijkheid zijn over deze punten voordat we verder kunnen. Het 

gaat daarbij met name over de volgende punten uit het collegebesluit: 

- Akkoord te gaan om bij de realisatie van een extra zwembad eveneens een denksportcentrum 

te realiseren onder voorwe nks verenigingen zich vooraf commii 

huren van de beoogde ruimte en de daarbij behorende kostendekkende huursom. 

e Wat is nu de stand van zaken? Zijn de verenigingen al verenigd en bereid om een commitment 

aan te gaan t.a.v. de kostendekkende huur? Dit is essentieel voor het definitief meenemen van 

het denksportcentrum in de planvorming. Is deze commitment er niet dan kan dit, volgens de 

letter van het collegebesluit, niet worden meegenomen in het bouwplan. Vastgoed wil hier 

graag binnen een maand duidelijkheid over om te voorkomen dat het project vertraagd of de 

kosten onnodig oplopen. Momenteel zijn de verenigingen bezig om een stichting op te richten 

die de ruimte gaat huren. Die commitment is er. Maar is er ook een schríftelijk commitment 

van partijen voor het huren van de beoogde ruimte tegen de daarbij behorende 

kostendekkende huursom? 

  

- Akkoord te gaan om bij de realisatie van een extra zwembad eveneens een 

gezondheidscentrum te realiseren onder voorwaarde dat dit een positieve business case gaat 

opleveren. 

« Ik heb begrepen dat een gezondheidscentrum nu niet haalbaar is en niet zal worden 

meegenomen in de plannen voor het extra zwemwater. Is dit ook afgestemd met jouw collega 

binnen J&S die hierover gaat? En is dit ook afgestemd met de wethouders’ s 

hier mee bezig. (geanonimiseerd)

- Akkoord te gaan met nieuwe kantoren voor AmstelveenSport onder voorwaarde dat 

AmstelveenSport taakstellend de hogere huurlasten opbrenge: 

e AmstelveenSport heeft in het Sportoverleg aangegeven hiermee in stemmen. Is dit ook al 

schriftelijk vastgelegd? Ja, dat zat al bij de besluitvorming 

3 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



- Akkoord te gaan met de realisatie van het beoogde complex mits het leegstandsrisico wordt 

gedragen door AmstelveenSport. 

e AmstelveenSport heeft aangegeven geen risicodrager te willen zijn voor het denksportcentrum. 

Naar ik heb begrepen zijn zij hierover in overleg met jou en weth. Ellermeijer. Wat is hiervan 

de stand van zaken? Wie wordt risicodrager en hoe wordt dit risico gedekt? We zijn bezig het 

exploitatieverhaal in te kleuren. AmstelveenSport kijkt naar de opties. 

Het lijkt mij goed om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over deze punten. Graag zou ik daarom 

jouw reactie ontvangen op bovenstaande vragen. Alvast bedankt. 

N.b -heeft in het sportoverleg aangegeven dat het Nova-collega op zoek is naar ruimte en dit evt. (geanonimiseerd)

zou kunnen worden gecombineerd 

treden met het Nova-college. Kun 
   

Met vriendelijke groeten, 

Gemeente Amstelveen en Aalsmeer 

Laan Nieuwer-Amstel 1 

1182JR Amstelveen 

Postbus 4 

1180 BA Amstelveen 

     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
amstelveen.nl 

T 

F 

M 

E 

W www.amstelveen.nl 

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag (tot 15.00u) 

et het denksportcentrum. Jij gaf aan hierover in contact te zullen 

hier al meer over zeggen? 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



_—_—_— 

Van:  eerereeer] 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 07:32 

am } (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Accepted: reservering beoordeling architectenselectie uitbreiding De Meerkamp 

Goedemorgen N (geanonimiseerd)

Dank voor je bericht, dat is goed te vernemen. 

Ik verwacht dat we rond 16.00u wel klaar zijn. 

Met vriendelijke groet, 

—(afdelmg Projecten & Advies) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020 

M (06 

)amstelveel 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

- Oorspronkelijke afspraak-- 

van:; mocklegal.eu> 

Verzonden: donderdag 3 maart 2022 15:58 

Aan;| 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Accepted: reservering beoordeling architectenselectie uitbreiding De Meerkamp 

Tijd: woensdag 6 april 2022 10:00-16:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: Schouwburg Amstelveen 

D2g 

Ik heb mijn agenda vanaf 10:00u alsnog vrij kunnen maken. 

Tot hoe laat gaat de bijeenkomst duren? 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





_—_— 

Van: D eeeeer r (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 3 maart 2022 11:42 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: ADC 

Geste (geanonimiseerd)

Het wordt maandag 21 maart om 14:00 bij AmstelveenSport. Tot daar en alvast een goede en prettige 

reis gewenst. 

Groet, 

| (geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 2 maart 2022 18:56 

Aan: bamstelveen.nl> 

cc: Bcasema.nl> 

Onderwerp: RE: ADC 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Bij deze geef ik een aantal data aan wannee n ik beschikbaar zijn: (geanonimiseerd)

e 17:3, in de ochtend 

. 213, 

# 2233 voor 16:00u, 

e 233 voor 11:30u 

Ter informatie sluit ik nog bij ons emailbericht van 21 februari jl. aan wethouder Elllermeijer naar aanleiding van zijn 

toezegging een bespreking te beleggen. 

Als gezegd ben ikzelf van 4 -14 maart op reis, doch wat ons betreft houden we graag de vaart in de goede voortgang. 

Met vriendelijke groet, 

From: amstelveen.nl] 
(geanonimiseerd)

Sent: Wednesday, March 2, 2022 11:40 AM 

Subject: ADC 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Geachte heer N (geanonimiseerd)

Om de voortgang van ADC te bespreken lijkt het me goed als de gemeente, AmstelveenSport en de 

denksportverenigingen bij elkaar gaan zitten. Ik zal daar vanuit de gemeente aanwezig zijn. Ik hoor 

graag welke data/tijden u beschikbaar bent. Het gaat alleen deze week niet meer lukken. 

Groet, 

(geanonimiseerd)



_—_— 

Van: e e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 19 augustus 2022 13:29 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Annotatie denksportcentrum 

Hi 

Ik heb voor mijn vakantie Herbert nog gesproken over de stand van zaken. 

Toen heeft hij deze vraag niet gesteld maar er zijn zeker mogelijkheden om het gebruik te verbreden. 

We hebben bij de bestemmingsplanwijziging al naast brede sport ook onderwijs, kinderopvang en 

maatschappelijke voorzieningen mogelijk gemaakt, dus artsen zou zeker kunnen. 

(geanonimiseerd)

Deze week heb ik uitgebreid gesproken met N z; vervangt B en komende week 

maak ik met haar een korte Stafnotitie voor Herbert, die we 30 aug. bespreken met hem. Aansluitend 

is op 1 september is er een afspraak gepland met de mannen van de Denksport.…. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Misschoen goed dat we volgende week de situatie nog even kort intern bespreken ? 

Groetenü (geanonimiseerd)

v z c n> 

Verzonden: maandag 25 juli 2022 09:50 

Aan: amstelveen.nl> 

cc: amstelveen.nl> 

Onderwerp: FW: Annotatie denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Voor na je vakantie! 

Gr. 

Van: Raat, Herbert B =mstelveen.nl> (geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 14:45 

Aan amstelveen.nl>; Berkhout, Frank B =msteveen.n> 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

/amstelveen.nl>; )amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

CC: Berkvens, Ronald amstelveen.nl>: amstelveen.n>; 

Beensteioen.n> 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Annotatie denksportcentrum 

Dag Allemaal, 

Ook even namens Frank: we willen graag weten of dat centrum ook zo ontworpen kan worden dat het 

makkelijk kan worden verbouwd voor andere functies, bijvoorbeeld artsen. 

Fijn weekend, 

Herbert 

Van: amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 14:09 

Aan: Berkhout, Frank amstelveen.nl amstelveen.nl> 

cc: amstelveen.nl>; Berkvens, Ronald amstelveen.n/>; N 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



amstelveen.nl> 

Onderwerp: Annotatie denksportcentrum 

Beste Frank en N (geanonimiseerd)

Vorige week is een annotatie geschreven vanuit financiën op het denksportcentrum. 

Op verzoek van Ronald Berkvens stuur ik het stuk ook naar jullie door zodat jullie hiervan op de 

hoogte zijn. 

  

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Amstelveen / Aalsmeer 

M 

(geanonimiseerd)

  

mstelveen.nl 

I www.amstelveen.nl / www.aalsmeer.nl 

(geanonimiseerd)

  

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



_—_—_— 

Van: e r (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 6 september 2022 16:53 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Concept raadsbrief 

Hallo| 

Is de brief inmiddels afgehandeld ? 

Groeten, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 2 september 2022 14:31 

Aan: amstelveen.nl> 

cc! amstelvee 

Onderwerp: Concept raadsbrief 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hoiien B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Graag even kijken naar feitelijke onjuistheden en of het er allemaal een beetje logisch instaat. Of 

misschien moet ik juist zaken weglaten. Je mag kritisch zijn! 

  

Ik stuur maandagochtend voor 12.00 de definitieve versie door naar B en W. 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Jeugd en Samenleving, team Samenleving 

  

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 

M 06 

)amstelveen.nl 

www.amstelveen.nl 

www.aalsmeer.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Aanwezig ma, di, do hele dag, woensdag- en vrijdagochtend 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



_ 

Van: r (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 27 mei 2022 09:55 

am E (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: denksportcentrum 

Hi goedemorgen, 

Hebben jullie nog wat vernomen of de gang van zaken ? 

Inmiddels zijn wij gestart met de verdere invulling van de wensen voor het schetsontwerp, of te wel 

we gaan het Denksportcentrum definitief een plek geven; ik neem aan dit nog steeds de bedoeling 

is.toch ? 

Groeten, EN (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 9 mei 2022 09:26 

r n n e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: denksportcentrum 

Ter info. 

Van: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 9 mei 2022 08:53 

Onderwerp: RE: denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

Goedemorgen N (geanonimiseerd)

De realisatie van een denksportcentrum conform businesscase zoals in haalbaarheidsrapportage staat 

beschreven. Waarbij AmstelveenSport niet wil/kan opdraaien voor financiële leegstandsrisico. 

En het opschorten van een evt. gezondheidscentrum (keuze pas in 25/26), zodat deze definitief nu 

niet wordt meegenomen. 

Groet, 

Van: amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 9 mei 2022 08:16 

Onderwerp: RE: denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

Hoi B 

Bedoel je dan sec het besluit om over te gaan tot het realiseren van het denksportcentrum? 

(geanonimiseerd)

Groeten. 

Van: amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 12:41 

Onderwerp: RE: denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



In overleg besloten opnieuw het besluitvormingsproces te doorlopen. 

Groet, 

Tjipke 

Verzonden: donderdag 21 april 2022 16:14 

Onderwerp: denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

Sest (geanonimiseerd)

Heb jij voor mij nog het besluit waarin staat dat we definitief doorgaan met het realiseren van het 

denksportcentrum? 

En hebben de denksportverenigingen zich al verenigd en is nu duidelijk welke rechtspersoon gaat 

huren? 

En hebben de denksportverenigingen zich al officieel (lees: schriftelijk) gecommitteerd aan het huren 

van de beoogde ruimte en de daarbij behorende kostendekkende huursom? 

Ik hoor het graag zodat wij definitief door kunnen gaan met de architectenopdracht. Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groeten, 

Gemeente Amstelveen en Aalsmeer 

Laan Nieuwer-Amstel 1 

1182JR Amstelveen 

Postbus 4 

1180 BA Amstelveen 

     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

amstelveen.nl 

T 

F 

M 

E 

W www.amstelveen.nl 

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag (tot 15.00u) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

van: Heleen van Ketwich Verschuur E e veensport.nl> (geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 10:25 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Re: Denksportcentrum 

Beste l 

Dank voor je mail en je interventie naar o 

Ik zal contact opnemen met hem en ben het uiteraard eens dat jullie er tussen uit moeten. Hou jullie graag 

op de hoogte, hoop dat we executiefase kunnen ontlopen… 

We spreken of zien elkaar woensdag. Zou die afspraak een half uur eerder kunnen aanvangen? 12.30 ipv 

13.00 

Fijne dag, groet, 

Heleen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Heleen van Ketwich Verschuur 

Op 18 f 2022 om 10:16 hce1 E (geanonimiseerd)

volgende geschreven: 

amstelveen.nl> het   

Goedemorgen Heleen, 

Ik heb kennisgenomen van de eerder berichten vanf en jouw reactie daarop. 

Uiteraard heb ik respect voor jouw reactie; die is heel legitiem en geeft een begrijpelijk 

(geanonimiseerd)

standpunt vanuit jouw positie. 

Maarp- en stappen nu uit deze discussie, wij hebben in de plannen de mogelijkheden 

voor de realisatie van het centrum meegenomen, en afhankelijk van de ontwikkelingen over 

de exploitatie vernemen we wel of het daadwerkelijk doorgaat. 

(geanonimiseerd)

Zie onderstaand mijn bericht, voor aandacht op een ander level…. 

Met vriendelijke groet, 

—(afdeling Projecten & Advies) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020) 

@amstelveen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



   

vrijdag 18 februari 2022 10:05 

mstelveen.nl> 

01; e astelveen.nl> (geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Denksportcentrum 

Beste (geanonimiseerd)

Zie onderstaand bericht. 

  

Deze week wederom gesproken met de heren van het denksportcentrum. 

Blijkbaar is Heleen in afwachting over duidelijkheid hierover ? 

Ik heb de heren gemeld dat wij het casco van het centrum nu meenemen in de ontwerp- 

uitvraag, voor wat betreft de exploitatie afspraken en de financiële verantwoordelijkheden 

moeten er op een ander niveau beslissingen worden gemaakt. 

Graag jouw aandacht daarvoor. 

Met vriendelijke groet, 

—afdeling Projecten & Advies) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020) (geanonimiseerd)

     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Van: Heleen van Ketwich Verschuur amstelveensport.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 17 februari 2022 23:03 

Aan: 

oasema >; otco.n: N (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
  

    (geanonimiseerd)

Onderwerp: Re: Denksportcentrum 

Beste EN (geanonimiseerd)

Mooie berichten voor het Denksportcentrum! 

Ik juich het zeer toe, dat weet je, AmstelveenSport wil alleen niet het financiële risico nemen 

voor de exploitatie van het Denksportcentrum en is daar nog over in gesprek met de 

gemeente. 

Zal daarna contact met jou opnemen. 

Hartelijke groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25 

088 - 8585 100 

05 (geanonimiseerd)

www.amstelveensport.nl 

  

Van 

Verzonden: donderdag, februari 17, 2022 9:31 PM 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur 

(geanonimiseerd)

cc: 

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

Beste Heleen, 

Woensdag 16 februari hadden) n ik 

een voortgangsgesprek met 'an OLCO. 

Ons werd op het hart gebonden ten spoedigste met jou contact op te nemen om verdere 

uitwerking te bespreken. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ik heb je daarom twee keer telefonisch trachten te bereiken en een boodschap ingesproken. 

Ik hoor gaarne van je, zodat we hopelijk vaart kunnen brengen in de totstandkoming van het 

Denksportcentrum. 

Wij betreuren het overigens dat er al zoveel tijd is verstreken sinds het raadsbesluit van juli 

2021 en de voortgang zo beperkt is. 

Vriendelijke iroet, 

    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Tis message should only he read hy thase persons o whom 1 1s addressed and i not ntended to be relied wpon by any other person without 

subsequent written confirmation of ts content. Any form of unauthorized use. publication, reproduction, 

copying or disclosure of the contents of this e-mail is not permitted. If vou have received s e-mail in error, please notifs e sender 

immediately. Please also delete e message and all ts atachments from our computer immediatel 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



From: Heleen van Ketwich Verschur stelveensport.nl] 

Sent: Tuesday, May 12, 2020 5:25 PM 

To: 

Subject: RE: Denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Beste (geanonimiseerd)

Krijg zojuist bericht ven de Gemeente n emt het met je op. 

Fijne avond, groet, 

Heleen 

(geanonimiseerd)

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AMSTELVEEN 

SPBRT 

Sterk in beweging 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25, Amstelveen 

088 - 8585 101 

05 

Van: 

Verzonden: zaterdag 9 mei 2020 12:15 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur amstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Denksportcentrum 

Beste (geanonimiseerd)

Hopelijk gaat het goed met je in deze bijzondere tijden. 

  (geanonimiseerd)

Zie bijgaand nieuwsbericht over de verbouwing van het voormalige Hudson’s Bay gebouw: 

https://www.amstelveenz.nl/nieuws/hudsons-bay-pand-amstelveen-wacht-verbouwing-voor- 

nieuwe-invulling.html 

  

Ik hoor nog graag van jou wie bij de Gemeente Amstelveen op ambtelijk niveau hierbij 

betrokken is of zijn, zodat we onze interesse kort kunnen sluiten. Eerder sprak ik al met de 

accountmanager van de eigenaar van het pand. 

Met vriendelijke groet en blijf gezond, 

— (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

This message should only he read hy Thase persons1o whom i 1s addressed and s t intended to e relied upon by any other person without 

subsequent writen confirmation of s contents. Any form of unauthorized use. publication, reproduction, 

copying or disclosure of t contents of this e-mail is not permitted. If vou have received s e-mail ìn error, please notifs e sender 

immediately. Please also delete e message and all ts atachments from our computer immediatel 

(geanonimiseerd)



_—_—_— 

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 13:38 

aam E ] 

Onderwerp: RE: denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

“ n B 

In de overleggen met Amstelveen Sport, heeft Heleen te kennen gegeven weinig te voelen om de 

verhuur voor de verenigingen te gaan regelen; dit voor jullie informatie. 

Ik wacht het af… 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

—<afuenng Projecten & Advies) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

var e veen.nt> 

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 13:33 

amstelveen.nl> 

)amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  lenksportcentrum 

Hoi 

Ik had het al genoteerd voor op de agenda. 

Dat denksportcentrum ‘automatisch’ bij AmstelveenSport terecht komt is nog maar de vraag. De 

denksportverenigingen kunnen hier eventueel ook zelf invulling aan geven (middels een stichting). 

Groet, 

Van: ‚amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 13:29 

Aan: amstelveen.nl> 

cc: amstelveen 

Onderwerp: RE: denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hoi B (geanonimiseerd)

Als wij het denksportcentrum meenemen in de plannen voor het zwembad zal het ook onderdeel uit 

gaan maken van de exploitatie van en de huurovereenkomst met Amstelveen Sport. Zijn zij ook op de 

hoogte? 

Ik stel voor om dit onderwerp op de agenda te zetten voor het eerstvolgende Sportoverleg. Akkoord? 

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Groeten 

Van: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 17 januari 2022 13:52 

Aan;| amstelveen.nl> 

cc: amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: denksportcentrum 

Dag W (geanonimiseerd)

Vandaag met wethouder de status van het denksportcentrum besproken nav het 

haalbaarheidsrapport. Conclusie is dat een denksportcentrum financieel haalbaar moet zijn: we gaan 

er dus mee door. Wel vindt hij dat er tijdens het proces een gebruikersgroep van de 

denksportverenigingen moet zijn aangehaakt. 

Groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: e e (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 16:17 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Re: Denksportcentrum Amstelveen 

OEPS, dit gaat zo helemaal niet goed ! 

Het is zeker niet de bedoeling dat een eventuele huurder die de locatie voor 50% gaat gebruiken rechtstreeks in 

contact komt met jullie. Dus heel erg bedankt voor de terugkoppeling maar wij nemen dit over. Grl (geanonimiseerd)

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 14 jun. 2022 om 12:34 heef n s1angenkoenis.nl> het volgende geschreven: (geanonimiseerd)

Ik heb net met N gesproken. Hij zou graag zoals hieronder is aangegeven met ons in contact 

komen om het denksport centrum verder vorm te geven. Het lijkt me verstandig dat we op korte 

termijn met hen aan tafel gaan om in ieder geval kennis te maken, het plan zoals het nu is te 

bespreken en hun wensen te inventariseren. 

(geanonimiseerd)

Wat ik me daarbij afvraag is of de genoemde data (hieronder) niet een beetje aan de |ate kant zijn 

voor het proces waar we nu in zitten. Met andere woorden, zou het niet handig zijn om het wellicht 

nog een weekje naar voren te trekken, zodat we net als met Amstelveen Sport, n ieder geval weten 

of er niet grote dilemma's in het huidige plan zitten. 

Ik hoor graag jullie mening. 

Met vriendelijke groet, 

Slangen+Koenis Architecten 

Swammerdamweg 11 

3401 MP IJsselstein 

The Netherlands 

F +31 30 6886974 

E slangenkoenis.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

1 www.slangenkoenis.nl 

Disclaimer Slangen+Koenis Architecten zie website. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 11:45 

Aan -).;nge„……s.…>_s.…genkoe…s….> 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
cc: casema.nl> 

Onderwerp: Denksportcentrum Amstelveen 

Aansluitend op het telefonisch contact met B=n vanmorgen bevestigen wij onze 

wens om kennis te maken met de behandelende architecten van Slangen+ Koenis Architecten inzake 

de uitbreiding van het zwembad van Amstelveen en het daarbij te realiseren Denksportcentrum. 

(geanonimiseerd)

Naar we begrijpen zijn de architecter -" B nomentee! met de uitwerking (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

aan de slag. 

Graag zullen wij bij de uitwerking ten aanzien van het Denksportcentrum betrokken worden. Wij 

stellen daarom voor elkaar binnenkort te ontmoeten. Wat ons betreft kan een bespreking ten 

kantoor van Slangen+ Koenis Architecten in IJsselstein plaatsvinden op: 

* Dinsdag 5 juli vanaf 10:00u, of 

e  Woensdag 6 juli tussen 10:00 en 12:00u, op 

*  Donderdag 7 juni vanaf 10:00u. 

Graag vernemen we welke dag en tijd geschikt is om elkaar te ontmoeten. 

Wellicht praktisch, omdat 2° ondergetekende tijdens de presentatie in Amstelveen op reis was, om 

voor onze ontmoeting de actuele status van ontwerpen te ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: L e (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 16:46 

am n (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: denksportcentrum 

Beste N 

Dank voor de snelle reactie, vanuit het buitenland nog wel. 

Het is op dit moment nog te vroeg om je vragen te kunnen beantwoorden. Er gaat binnenkort een 

projectleider aangesteld worden die gaat kijken naar de planning e.d. 

Mogelijk in augustus meer. 

(geanonimiseerd)

Groet 

| 

| 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 16:14 

  

Aan: amstelveen.nl> 

cc: casema.nl> 

Onderwerp lenksportcentrum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

v (geanonimiseerd)

Dank voor je bericht; ik verblijf momenteel in het buitenland. 

We zullen graag nader de interesse bij andere denksportverenigingen verkennen. Zoals je weet hebben we hen al 

eerder benaderd om hun belangstelling te peilen. 

Of deze tijd van het jaar snelle antwoorden oplevert, zullen we natuurlijk moeten afwachten. Vooralsnog zouden we 

het model van het voormalig Go centrum kunnen aanhouden. 

In elk geval kennen verenigingen een vaste clubavond of -middag, waar men waarschijnlijk graag aan vasthoudt. 

Tegelijkertijd zou het mooi zijn als we andere verenigingen ook meer kunnen aangeven over hoe het traject zal 

verlopen nu de Gemeenteraad tot een Denksportcentrum heeft besloten. 

Dat zal waarschijnlijk ook hun interesse kunnen bevorderen. 

Als commissie hebben we ook zeker belangstelling reeds vroeg in het traject betrokken te worden om inhoudelijk te 

kunnen bijdragen. Ik vermeld alvast de volgende vragen, doch mogelijk zijn er ook verdere vragen: 

1. Wanneer zal de aanbesteding voor het gebouw van start gaan? 

2. Wie stelt de aanbesteding op en welke termijnen worden daarbij aangehouden? 

3. Wannneer zal een eerste schetsontwerp van het gebouw beschikbaar zijn? 

4. Idem eerste inrichtingsplan? 

S. Hanteert de gemeente een tijdsplanning tot oplevering gebouw? 

We zouden het zeer op prijs stellen om een (voorlopige) reactie op deze vragen voor jouw komend verlof te 

ontvangen. Ook andere toekomstige gebruikers zullen vast dergelijke vragen hebben. 

Vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



From: amstelveen.nl] (geanonimiseerd)

Sent: Tuesday, July 13, 2021 12:13 PM 

To:| 

subject: denksportcentrum 

Beste heer N da EN (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Wij zijn bezig om iemand te vinden die de business case voor een denksportcentrum gaat uitvoeren. 

Ik denk daarbij als eerste stap aan het achterhalen van de volgende informatie mbt de gebruikers: 

- Welke denksportverenigingen zijn geïnteresseerd om in een Denksportcentrum te spelen? 

- Wat zijn de speeldagen/uren? 

- Hoeveel tafels zijn er dan in gebruik (bezetting)? 

- Wat is de jaarhuur die (maximaal) opgebracht kan worden? 

Mogelijk kunt u al een inventarisatie van potentiele gebruikers samenstellen en evt. al enkele vragen 

beantwoorden? 

Ikzelf ben vanaf donderdag a.s. afwezig en op 9 augustus weer terug. Ik neem dan weer contact op. 

Groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: Winthorst, Bert 

Verzonden: vrijdag 24 juni 2022 09:33 

am e 

Onderwerp: Re: denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

Ik ga er formeel niet over. 

Laat dit 1e agendaonderwerp vd staf Sport zijn. 

Je kan ook Herbert een mail sturen Nav coalitieakkoord dat zwemwater uitbreiding versneld moet worden en hoe 

het dan staat met de invulling van het nieuwe pand en daarmee met denksportcentrum. 

Amstelveen Sport wil het risico niet lopen voor de huurpennjngen en de gemeente ook niet. 

Voor vragen kan je me bellen 

Bert 

Op 24 jun. 2022 om 09:18 hee f =stelveen.nl> het volgende geschreven: (geanonimiseerd)

Goedemorgen Bert, 

Dinsdagmiddag liet jij ontvallen dat het met het denksportcentrum niets wordt. Weet jij 

wanneer dit ‘officieel’ het standpunt is? Besluitvorming ligt nl al geruime tijd bij bestuur 

en is destijds niet doorgezet omdat het deel zou gaan uitmaken van de 

coalitiegesprekken. 

De denksportvereniging(en) zijn de mening toegedaan dat het nog steeds doorgaat, ze 

maken ook deel uit van de werkgroep. Vooral omdat Rob destijds zijn zege er aan heeft 

gegeven (op basis van haalbaarheidsonderzoek). Het is/wordt ook nog steeds 

meegenomen in de uitwerking van de plannen en de planvorming. 

Duidelijkheid over het wel/niet realiseren van een denksportcentrum kunnen we niet 

veel langer uitstellen, zeker niet als het een negatieve uitkomst heeft. Want dan zijn er 

nog wel wat herstelgesprekken richting de denksportvereniging(en) nodig. 

Groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: e ver e (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 9 mei 2022 16:23 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur 

Onderwerp: RE: denksportcentrum 

Dank Heleen, 

Ik zal je opmerkingen verwerken. 

Groet, 

Van: Heleen van Ketwich Verschuur N <telveensport.nl> (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 9 mei 2022 14:34 

Onderwerp lenksportcentrum 

(geanonimiseerd)

geste H (geanonimiseerd)

Veel dank voor het College-advies. 

  

Onderstaand onze punten: 

“Wel heeft AmstelveenSport aangegeven de intentie te hebben om de ruimten te gaan verhuren”. 

AmstelveenSport heeft eerder al diverse malen aangegeven niet als verhuurder te willen optreden en de 

gemeente als verhuurder te zien. Zeker als de tweede grote huurder een school zal zijn. 

- _ In het College-advies is opgenomen dat er veelvuldig overleg is geweest met de denksportverenigingen en 

AmstelveenSport. Dit is niet het geval, we hebben sporadisch contact gehad en dit jaar s er slechts éénmaal 

overleg geweest op 21 maart jl. 

- Zoals eerder aangegeven is AmstelveenSport geen voorstander van externe horeca-exploitatie, omdat er al 

horeca inpandig aanwezig Ís. 

Verder sprak ik recent Bert Kozijn, directeur HWC. Hij geeft nu ruimte in zijn school om niet aan de schaakvereniging 

Zukertort. Hij verwacht niet dat Zukertort zich zal verenigen in het Denksportcentrum. 

Hoe gaat het eigenlijk met de oprichting van het Denksportcentrum? 

En met de zoektocht naar de tweede, grote huurder? 

Graag verwijs ik ook naar onderstaande mailwisseling. 

Ik zal de nieuwe wethouder Sport t.2.t. ook op de hoogte stellen. 

Fijne middag, groet, 

Heleen 

“ 

Van; amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 13:10 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur amstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: besproken 21 maart Denksportcentrum 

Hoi Heleen, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Kort samengevat hebben we de volgende zaken besproken: 

- De denksportverenigingen richten een stichting op. Deze stichting zal optreden als huurder en regelt 

zelf de ondersteuning die nodig is in het denksportcentrum (beheerder); 

- Alle partijen zien voordeel in het uitbesteden van de horeca. Heleen zoekt uit of er juridisch 

belemmeringen zijn mbt de overeenkomst met de huidige pachter van zwembad; 

- Op 20 april is ‘architecten dag’. Denksportverenigingen zijn dan ook vertegenwoordigd. 

- Voor financiële levensvatbaarheid is een tweede huurder nodig die voornamelijk in ochtend en 

middagen kan. Onderwijs(gerelateerd) zou hiervoor een passende match zijn. Alle partijen gaan hierna 

op zoek. 

- Werkgroep Denksportcentrum gaat kijken bij andere Denksportcentra hoe het daar geregeld is, ook 

mbt medeverhuur. 

Aanvullingen/wijzigingen zijn welkom. 

Groet, 

_ 

Van: Heleen van Ketwich Verschuur amstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 14:53 

Aan;| amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: besproken 21 maart Denksportcentrum 

Beste l (geanonimiseerd)

Dank voor dit beknopte verslag. 

Ik zou de financiële levensvatbaarheid nog extra benadrukken door getallen te noemen. 

Totale lasten per jaar zouden uitkomen op 115K per jaar (90K huur + 25% overige lasten) 

Feitelijk is nu alleen de 40K van de huurinkomsten Denksportcentrum min of meer geborgd. 

Overige inkomsten zijn erg onzeker. Lijkt me als die niet geborgd worden het Denksportcentrum niet gebouwd 

wordt. 

f is het moment van go/no go al voorbij? 

Het financiële aspect is echt is mijn grootste zorg, niet voor AmstelveenSport maar wel voor de Gemeente. 

(kreeg vandaag bericht dat ingroeimode! turnvereniging niet realistisch is gebleken, ze hebben het geld niet) 

AmstelveenSport is geen voorstander van externe horeca-exploitant omdat er al horeca inpandig is. 

Fijne middag, groet, 

Heleen 

“ 

Van; amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: Wednesday, March 23, 2022 9:19:13 AM 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur amstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: besproken 21 maart Denksportcentrum 

Heleen, 

Dank voor je reactie. Ik snap dat de financiële kant nadruk moet hebben, maar als we 

denksportcentrum gelijk behandelen met andere sportaccommodaties dan draagt de gemeente bij aan 

de exploitatiekosten. Dus het is vooral de kale huur die moet worden opgebracht. Die wil ik nog wel 

opnemen. 

Rob heeft in principe de go al gegeven, al ligt die info richting raad even stil vanwege de impasse met 

gezondheidscentrum. 

(geanonimiseerd)



Ik zal nog meenemen dat AmstelveenSport in principe kiest om de horeca van het zwembad te 

gebruiken. 

Ik vond het trouwens best een constructief overleg. 

Groet 

“ 

Van: Heleen van Ketwich Verschuur amstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 23 maart 2022 16:06 

Aan: Bokma, Tipke <t.bokma@amstelveen.nl> 

Onderwerp: Re: besproken 21 maart Denksportcentrum 

Beste EN (geanonimiseerd)

Het was zeker een constructief gesprek. 

Geruststellend dat de gemeente garant staat voor de financiële back up en dus waarschijnlijk op zal treden als 

verhuurder. AnstelveenSport zal de gemeente uiteraard ondersteunen waar nodig. 

Wellicht is het wijs dat er in de plannen van de architect rekening wordt gehouden met een aparte opgang, wel zo 

verstandig als de tweede huurder waarschijnlijk een school is. 

Zal i n ormeren of wil j dat doen? (geanonimiseerd)

Fijne middag, groet, 

Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

- 

Van/ amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 28 maart 2022 11:54 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur| lamstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: besproken 21 maart Denksportcentrum 

Dag Heleen, 

Ik ga er van uit dat AmstelveenSport nog steeds de huurder van het complex wordt, waarbij wij jullie 

hiervoor een exploitatiebijdrage verstrekken. Dat is toch hoe we het besproken hebben? 

Een aparte opgang is sowieso handig voor het Denksportcentrum lijkt me. 

Groet 

_ 

Van: Heleen van Ketwich Verschuur amstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 28 maart 2022 13:30 

Onderwerp: esproken 21 maart Denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



geste H (geanonimiseerd)

We hebben het besproken maar niet zo afgesproken. 

Het is de grote wens van de gemeente dat is iets anders, het zeker niet de wens van AmstelveenSport. 

Ik blijf me grote zorgen maken over de financiën en hoe dt in de toekomst geborgd wordt. Dit risico vind ik 

onverantwoord om te nemen. 

Nu waarschijnlijk een school de tweede huurder wordt is het helemaal onlogisch dat wij optreden als verhuurder. 

Het is niet onze corebusiness. 

Ik heb de aparte ingang, zoals je zag, gemaild aan Bien N 

Fijne middag, groet, 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Heleen 

Van: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 12:36 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur amstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: denksportcentrum 

Dag Heleen, 

We hebben besloten toch maar het denksportcentrum opnieuw ter besluitvorming aan te bieden. 

Bijgaand het concept college-advies. Wil je vooral kijken naar de stukken waar het AmstelveenSport 

betreft en aanpassen waar nodig? 

Heb jij nog info mbt horeca en evt. de juridische knelpunten die er zijn met de bestaande horeca in het 

zwembad? (actiepunt uit overleg met denksportdelegatie). 

Goed weekend, 

(geanonimiseerd)



  

Van: e (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 28 februari 2022 09:11 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur 

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

Okay, prima. 

Is üsîr ook? 

Groet, 

(geanonimiseerd)

Van: Heleen van Ketwich Verschuur e =stelveensport.nl> (geanonimiseerd)

Verzonden: zondag 27 februari 2022 08:58 

Aan: Bokma, Tipke <t.bokma@amstelveen.nl> 

Onderwerp: Re: Denksportcentrum 

Half 2 ook prima. 

Tot dan, fijne zondag, 

Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25 

088 - 8585 100 

05 (geanonimiseerd)

www.amstelveensport.nl 

  

Van: amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: Friday, February 25, 2022 11:20:28 AM 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur lamstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

Ik moet 15 uur op raadhuis zijn. Tussen half 2 en 2 uur? 

Van: Heleen van Ketwich Verschuur ‚amstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 11:17 

Aan/ amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

cc: amstelveen.nl>; lamstelveensport.nl> 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: Re: Denksportcentrum 

Beste - 
(geanonimiseerd)

Dat kan zeker, 15.00 doen? 

Goed weekend & groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25 

088 - 8585 100 

05 N (geanonimiseerd)

www.amstelveensport.nl 

  

Van: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: Friday, February 25, 2022 10:08:48 AM 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur amstelveensport.nl> 

cc! amstelveen.nl>] amstelveensport.nl> 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

Heleen, 

Kan ik dinsdag begin middag even langskomen? 

Groet 

Van: Heleen van Ketwich Verschuur| amstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 24 februari 2022 17:05 

Aan: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

cc: amstelveen.nl> )amstelveensport.nl> 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

Urgentie: Hoog 

SestefN (geanonimiseerd)

We zien het Denksportcentrum zeker als sportaccommodatie en juichen dit centrum in Amstelveen zeer toe. 

Dat heeft verder niet te maken met wie de verhuurder is. 

Je zegt meerdere keren dat wij geen risicodrager zijn maar wat betekent dat concreet? 

Betekent dat de Gemeente de financiële risico’s neemt? 

Staat de Gemeente garant? 

Hoor graag, fijne avond, 

Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AMSTELVEEN 

SPBRT 

Sterk in beweging 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25, Amstelveen 

088 - 8585 101 

°° (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Van: amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 24 februari 2022 16:13 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur lamstelveensport.nl> 

c amstelveen.nl>; lamstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

  

  

Beste Heleen, 

Jammer dat AmstelveenSport het denksportcentrum niet ziet als een sportaccommodatie. Ik heb 

geprobeerd duidelijk te maken dat AmstelveenSport in deze geen risicodrager hoeft te zijn, omdat we 

hierover graag afspraken met jullie maken. Helaas kan ik je hiervan blijkbaar niet overtuigen, omdat 

je dit argument blijft aanvoeren. 

Groet 

Van: Heleen van Ketwich Verschuur| amstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 23 februari 2022 12:24 

Aan; amstelveen.nl> 

cc: amstelveen.n > e =nstelveensport.nl> 

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

Urgentie: Hoog 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

2 ton per jaar extra voor een periode van 10 jaar © 

AmstelveenSport wil niet optreden als verhuurder, wij kunnen en willen het financiële risico niet dragen. 

Er zal dus een huurcontract moeten komen tussen de Gemeente en het Denksportcentrum voor de volledige ruimte. 

AmstelveenSport zal ook niet als verhuurder optreden bij het nog te bouwen Zorgcentrum of andere te bouwen 

maatschappelijke functies in de toekomst. 

Ik zal het Denksportcentrum informeren dat wij niet de financiële middelen hebben voor huur en geen lucratieve 

mogelijkheden zien voor exploitatie van de ruimte van het Denksportcentrum., als zij er niet in zitten. Ik zal ze 

verwijzen naar de Gemeente. 

Fijne middag, groet, 

Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AMSTELVEEN 

SPBRT 

Sterk in beweging 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25, Amstelveen 

088 - 8585 101 

06 
(geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 23 februari 2022 12:00 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Aan: Heleen van Ketwich Verschuur lamstelveensport.nl> 

cc: amstelveen.nl> )amstelveensport.nl> 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

Beste Heleen, 

Het college ziet in het rapport vooralsnog voldoende aanleiding om denksportcentrum te realiseren. 

Wel door AmstelveenSport gehuurd en geëxploiteerd. De vraag is dus eigenlijk wat AmstelveenSport 

nodig heeft om dit te kunnen realiseren. Welke garanties hebben jullie nodig? 

Groet, 

Van: Heleen van Ketwich Verschuur amstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 23 februari 2022 11:34 

Aan: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

CC; amstelveen.nl>; lamstelveensport.nl> 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

Urgentie: Hoog 

geste HE (geanonimiseerd)

Ik wil graag het Denksportcentrum bellen maar heb nog geen antwoord op onderstaande mail waarin vooral het 

financiële voorstel/onderbouwing van de Gemeente belangrijk is. 

Kun je aangeven wanneer we dit kunnen verwachten? 

Hoor graag, groet, 

Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AMSTELVEEN 

SPBRT 

Sterk in beweging 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25, Amstelveen 

088 - 8585 101 

0° 

Van: Heleen van Ketwich Verschuur 

Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 16:59 

Aan;| amstelveen.nl> 

CC; amstelveen.nl> lamstelveensport.nl> 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

Urgentie: Hoog 

Beste l (geanonimiseerd)

Dank voor je mail, zie hieronder mijn antwoorden. 

Jij ook goed waai-weekend! 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Heleen 

Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 16:24 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur lamstelveensport.nl> 

c lamstelveen.nl: lamstelveensport.nl> 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

   

  

Beste Heleen, 

Ons standpunt is nog steeds zoals gemeld in het regulier sportoverleg: een verhuur van het totale 

complex aan AmstelveenSport. Dus zwemwater, kantoren en denksportcentrum. Wij zien hier 

efficiencyvoordelen in, ook op het gebied van exploitatie van de ruimte van het denksportcentrum. 

hebt dat gemeld in RO maar ik heb ook gemeld dat AmstelveeenSport dat niet wil. Het Denksportcentrum was 

altijd optioneel mits zij de financiering rond kregen. En niet alleen financiering om het bouwen maar ook om het de 

komende jaren te kunnen huren. 

  

Zoals gemeld vinden we ook dat AmstelveenSport niet de risicodrager van het denksportcentrum hoort 

te zijn. Daar zijn afspraken over te maken. En uiteraard gaan we financieel oplossingen bedenken 

mocht exploitatie niet (vanaf de start) lukken. Bijvoorbeeld met een ingroeimodel oid. Ook over de 

horecafunctie kunnen we wat mij betreft andere afspraken maken, zodat dit niet bij AmstelveenSport 

ligt. 

Ik hoor graag wat die afspraken dan kunnen zijn? Kom je met een voorstel/ financiële onderbouwing? 

Bijgaand het rapport (NB het is nog niet openbaar!). De denksportverenigingen kennen dit en ook de 

financiële opgave. 

Ik heb een ander beeld meegekregen van de steller vwb de betrokkenheid van AmstelveenSport bij 

het rapport. En hier zeker ook op aangedrongen. 

Dat is dan niet gebeurd, alleen Wijheeft haar 1x gesproken. 

En waarom hebben wij dat rapport niet eerder ontvangen? Het lijkt mij nu dat er voor AS belangrijke informatie in 

staat. Altijd goed om te delen voordat het naar collega gaat.. 

(geanonimiseerd)

  

Allemaal vragen, handig om snel antwoord van je te krijgen om het proces niet onnodig op te houden. 

Nu eerst weekend. 

Groet en prettig weekend, 

Van: Heleen van Ketwich Verschuu amstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 12:13 

Aan: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

c; amstelveen.nl>| lamstelveensport.nl> 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Denksportcentrum 

Urgentie: Hoog 

Beste B (geanonimiseerd)

Ik heb geen idee wat er allemaal precies gaande is wat betreft het Denksportcentrum en wat de verwachtingen en 

rollen zijn. 

Stand van zaken nu vanuit AmstelveenSport is nu als volgt: 

1) AmstelveenSport treedt niet op als verhuurder (zoals meermalen aangegeven in de werkgroep met OLCO 

n E wzt ons betreft sluit het Denksportcentrum een huurcontract af met de gemeente. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Een eventueel Zorgcentrum in de toekomst zal dit ook doen. Vind het een groot financieel risico en 

verantwoordelijkheid voor AmstelveenSport en zie nergens waar dat geborgd gaat worden. 

2) Wat is de huur eigenlijk: 10.000 per maand? Realiseert het Denksportcentrum dat zich? 

3) AmstelveenSport geen ruimte kan/wil delen met het Denksportcentrum. 

4) _ AmstelveenSport heeft geen definitieve versie van jou ontvangen van het haalbaarheidsonderzoek van het 

Denksportcentrum. Behalve 1 gesprek metljin oktober 2021 zijn wij verder ook niet in dit onderzoek 

betrokken geweest. 

(geanonimiseerd)

c N n jow ook geïnformeerd per mail. (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Ik zou graag veel meer (financiële) duidelijkheid willen hebben voor i contacten. 

Zie onderstaande mailwisseling met 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hoor graag, dank en fijne middag, 

Heleen 

Van: Heleen van Ketwich Verschuur amstelveensport.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 17 februari 2022 23:03 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)   

    

    
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) i 

amstelveen.nl> 

Onderwerp: Re: Denksportcentrum 

Beste N (geanonimiseerd)

Mooie berichten voor het Denksportcentrum! 

Ik juich het zeer toe, dat weet je, AmstelveenSport wil alleen niet het financiële risico nemen voor de exploitatie van 

het Denksportcentrum en is daar nog over in gesprek met de gemeente. 

Zal daarna contact met jou opnemen. 

Hartelijke groet, 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AmstelveenSport 

sportlaan 25 

088 -8585 100 

  

(geanonimiseerd)

  

Verzonden: donderdag, februari 17, 2022 9:31 PM 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur 

c (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

Beste Heleen, 

Woensdag 16 februari hadde: en ik een voortgangsgesprek 

e an OC. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ons werd op het hart gebonden ten spoedigste met jou contact op te nemen om verdere uitwerking te bespreken. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Ik heb je daarom twee keer telefonisch trachten te bereiken en een boodschap ingesproken. 

Ik hoor gaarne van je, zodat we hopelijk vaart kunnen brengen in de totstandkoming van het Denksportcentrum. 

Wij betreuren het overigens dat er al zoveel tijd is verstreken sinds het raadsbesluit van juli 2021 en de voortgang zo 

beperkt is. 

Vriendelijke groet, 

This message should only be read hy those persons to whom i s addressed and s not intended t he relied upon by any other person without ubsequent written 

confirmation of ts contens. Any form of wnauthorized use. publieation, reproduction, 

copving or disclosure of the contents of this e-mailis not permitted. If vou have received this e-mail in error, please notify he sender immediately. Please also delete the 

message and all is anachments from vour computer inmediately. 

  

From: Heleen van Ketwich Verschuur| ‚amstelveensport.nl 

(geanonimiseerd)

Sent: Tuesday, May 12, 2020 5:25 PM 

T (geanonimiseerd)

subje Denksportcentrum 

geste H (geanonimiseerd)

Krijg zojuist bericht ven de Gemeente B neermt het met je op. (geanonimiseerd)

  

Fijne avond, groet, 

Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AMSTELVEEN 

SPBRT 

Sterk in beweging 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25, Amstelveen 

088 - 8585 101 

0° 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Verzonden: zaterdag 9 mei 2020 12:15 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur e =stelveensport.nl> 

Onderwerp: Denksportcentrum 

Beste Heleen, 

(geanonimiseerd)

Hopelijk gaat het goed met je in deze bijzondere tijden. 

Zie bijgaand nieuwsbericht over de verbouwing van het voormalige Hudson's Bay gebouw: 

https://www.amstelveenz.nl/nieuws/hudsons-bay-pand-amstelveen-wacht-verbouwing-voor-nieuwe-invulling.html 

  

Ik hoor nog graag van jou wie bij de Gemeente Amstelveen op ambtelijk niveau hierbij betrokken is of zijn, zodat we 

onze interesse kort kunnen sluiten. Eerder sprak ik al met de accountmanager van de eigenaar van het pand. 

  

Met vriendelijke groet en blijf gezond, 

— (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

This message should only be read by those persons 10 whom i s addressed and s not intended o be relied upon by any other person without subseguent written 

confirmation of s contents. Any form of unauthorized use, publication, reproduetion, 

copying o disclasure af the contents af this e-mailis not permitted. If vou have received this c-mail in error, please notify he sender immediately. Please also delete the 

message and all s attachments from your computer immediately 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



_—_—_— 

Van: e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 26 augustus 2022 10:02 

am | (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Format verslag ontwerpteam 

Bijlagen: EW notulen 221933 agenda OT 05.docx 

Hoi 

(geanonimiseerd)

Hierbij het conceptverslag in het agenda-Word-format. 

Ik zal het ook alvast naar de ontwerpteamleden sturen, wat mij betreft combineer je deze notulen met 

die van OT-06. 

Kijk maar….groeten N (geanonimiseerd)

van > > (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 23 augustus 2022 16:09 

aor E e e n 

Onderwerp: Format verslag ontwerpteam 

(geanonimiseerd)

Beste N (geanonimiseerd)

Een format verslag opsturen is eigenlijk niet te doen, aangezien j niet over de juiste makro's beschikt. Dan komt de 

hele opmaak in de war. 

Wat mij betreft kun je het verslag gewoon in een Word-bestand zetten, met vetgedrukt de actiehouder. Volgende 

ontwerpteamoverleg dan weer gewoon door ons en in onze opmaak! 

Met vriendelijke groet, 

n 

OLCO z 
Vastgoed 

06 E Hoofdstraat 41b 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

wwwolco.nl _ Driebergen-Rijsenburg 

De inhoud van dit bericht e de eventueel daarbij behorende bilagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit 

bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender (info@olco.nl) onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk 

gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de bedoelde geadresseerde is onrechtmatig 

jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. 

  

  

    



_ 

Van: r reee 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 13:47 

am e (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Indeling gunningscommissie 

Bijlagen: EW Indeling beoordelingscommissie naar gunningeriterium.doex 

Dag 

Zie de bijlage zoals daarnet besproken. 

Met vriendelijke groet, 

—<afdehns Projecten & Advies) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

vor: > 

Verzonden: donderdag 24 februari 2022 09:04 

aa e s veen.nl> 

Onderwerp: Indeling gunningscommissie 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Goedemorgen l (geanonimiseerd)

Zoals gisteren afgestemd hierbij een voorzet voor de indeling van de gunningscommissie. 

Graag je reactie hierop, dan vormt dit input voor de ‘notitie beoordeling inzendingen architectenselectie’. 

Met vriendelijke groet, 

OLCO : 

06 Eoofdstraat 410 (geanonimiseerd)

www.olco.nl _ Driebergen-Rijsenburg 

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde, Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit 

bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender (info@olco.nl) onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk 

gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de bedoelde geadre de i onrechtmatig 

jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. 

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



van: Heleen van Ketwich Verschuur N =n<elveensport.nl> (geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 16 februari 2022 17:20 

Aan: 

cc: 

Onderwerp: (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

Veel dank voor je mail. k zal hem morgen bellen maar blijf bij het standpunt dat we geen ruimtes gaan delen en dat 

wij ook niet, zoals de hele tijd door ons aangegeven, als huurder op willen treden. Begrijp dan ook niet waarom wij 

opeens een huurcontract moeten afsluiten. Waarom sluit de Gemeente geen contract af? Gaan ze toch ook bij een 

eventueel toekomstig zorgcentrum doen? Vind het een groot risico voor AmstelveenSport. 

Wat is de huur eigenlijk: 10.000 per maand? Realiseert het Denksportcentrum dat zich? 

Hoor graag nog even, fijne avond, 

Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

Amstelveensport 

Sportlaan 25 

088 - 8585 100 

°: N (geanonimiseerd)

www.amstelveensport.nl 

  

var e > 

Verzonden: Wednesday, February 16, 2022 4:59:28 PM 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur 

ccí 

Onderwerp: RE: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
     

  

(geanonimiseerd) amstelveensport.nl> 

)amstelveen.nl> 

Beste Heleen, 

Wij hebben vanmorgen inderdaad met dhri zesproken. Wij hebben ze bijgepraat over de stand van 

het project en het feit dat 800 m2 bvo als casco ruimte wordt meegenomen in het programma van eisen, maar dat 

er nog een definitief go / no go moment komt inzake de financiering en verhuur. 

(geanonimiseerd)

Concreet het volgende afgesproken: 

1. Dekking financiering/huur: eind mei ontvangen zij van ons presentiebeelden waarmee zij ‘de boer op 

kunnen’ naar potentiele financiers / sponsors. Zij stellen hiervoor een ‘plan de campagne’ op. Geld dat 

wordt opgehaald gebruiken zij als inbreng (of voor de afwerking/inrichting). De rest wordt verdisconteerd 

als kostprijsdekkende huur. Zij moeten op dit punt dus in de actiestand komen. 

2. Zij zoeken met jou contact voor het maken van afspraken over de huur van het Denksportcentrum. Dit 

hebben zij dus gedaan. Wij hebben vanmorgen aangegeven dat Kantoren AS en Denksport elk een eigen 

entree krijgen, met de mogelijkheid tot interne verbinding. Tevens en vooruitlopend / in de week gelegd 

voor jouw gesprek met hen alvast aangegeven dat jj graag met één entiteit (Stichting?) een huurcontract 

afsluit en niet met verschillende verenigingen. Dat snappen zij. Wel zitten zij nog op het spoor van delen van 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



ruimten op piekmomenten / vanuit synergie. Hier hebben wij verder niets over gerept, dat laten wij aan jou 

over @. Verdere afspraken met hen en invulling van huurcontract is aan jou als toekomstig verhuurder! 

De resultaten van actiepunten 1 en 2 moeten samenkomen n een definitief go / no o besluit op bestuursniveau. Bij 

voorkeur voor vaststelling van het Definitief Ontwerp (najaar 2022). 

Ben je weer bij! 

Met vriendelijke groet, 

OLCÔOaa 
Vastgoed 

N oordstrast 416 (geanonimiseerd)

www‚olco.nl  Driebergen-Rijsenburg 

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve 

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De 

ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt 

verzocht de afzender (info@olco.nl) onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de 

inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de bedoelde geadresseerde is 

onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. 

van: Heleen van Ketwich Verschuur e <telveensport.nl> (geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 16 februari 2022 15:45 

Aan amsteiveen > n 

Onderwerp: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Beste beiden, 

E i zraag met mij afspreken nav het gesprek wat jullie vanochtend met hem hadden. Voordat ik hem 

bel word ik graag bijgepraat/gemaild door jullie. 

(geanonimiseerd)

Dank en groet, 

Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25 

088 -8585 100 

05 (geanonimiseerd)

www.amstelveensport.nl 

(geanonimiseerd)



  

Van: Raat, Herbert 

Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 14:35 

Aan: 

cc: 

Onderwerp: RE: Nieuwe portefeuille, Amstelveens Densksportcentrum 

(geanonimiseerd)

Geachte heer N >-:: (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dank voor de mail. Wat betreft de afspraak: niet alleen ga ik op vakantie ook zijn we intern bezig om 

alle mogelijke investeringen op een rij te zetten voor deze periode. 

Daar valt ook dit onderwerp onder. Er ligt vooralsnog geen sluitende businesscase. Daarom wil ik eerst 

de zaken en mogelijkheden goed op een rij laten zetten en nader overleg met de collega's in B&W. 

Vervolgens is een afspraak ook inhoudelijk zinnig. Voor de transparantie een cc aan betrokken 

ambtenaren. 

Fijn weekend en hartelijke groet, 

Herbert Raat 

Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 21:23 

Aan: Raat, Herbert amstelveen.nl> 

cc e msteiveen n; E eseno.nl> 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Nieuwe portefeuille, Amstelveens Densksportcentrum 

Geachte heer Raat, beste Herbert, 

Wij ontvingen van jouw bestuurssecretaresse het voorstel voor een afspraak op 1 september 3,5. 

Dit naar aanleiding van ons verzoek van 24 juni jl. om een afspraak gezien jouw benoeming tot Wethouder Sport. 

Wij zonden ons bericht ruim voor het zomerreces juist om te voorkomen dat de afspraak op de lange baan zou 

worden geschoven. 

Wij betreuren het dan ook zeer dat de afspraak niet eerder mogelijk zou zijn. 

Als burgers en vrijwilligers die zich belangeloos wensen in te zetten begrijpen we hier (net als vele anderen) ook 

niets van. Immers: 

* Het besluit tot oprichting van het Amstelveens Denksportcentrum werd door de Gemeenteraad op 7 juli 

2021 als hamerstuk geaccordeerd. 

e _ Sindsdien is bitter weinig voortgang gemaakt en wij bemerken helaas zelfs tegenwerking bij het 

projectmanagement van de gemeente om onze doelen te bereiken. 

e  Op 1517 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 

*  De opkomst in Amstelveen bedroeg slechts 52,85%. 

* Vervolgens heeft het vanwege maandenlange coalitiegesprekken tot 28 juni 2022 geduurd tot een nieuw 

College van B&W is geïnstalleerd. 

Wij onderstrepen hierbij nogmaals het belang van de spoedige totstandkoming van het Amstelveen 

Denksportcentrum. In de met toenemende vergrijzing te kampen gemeente Amstelveen zal een Denksportcentrum 

een belangrijke rol kunnen vervullen. 

Bovenal staan de denksportvereningen en hun leden in de startblokken om het nieuwe Densportcentrum zo spoedig 

mogelijk te betrekken. Ten blijke daarvan voegen we een overzicht bij van de stand zaken, waaruit blijkt dat 10 

1 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



denksportverenigingen hun activiteiten in het Denksportcentrum wensen voort te zetten. Dat zijn feitelijk meer 

verenigingen dan eerder in het Go-centrum gevestigd waren. 

Een eerdere datum voor een afspraak zou wat ons betreft wenselijk zijn. Wij komen daarvoor gaarne naar het 

gemeentehuis. Een bezoek aan onze huidige locatie biedt weinig toegevoegde waarde. Bovendien is deze op last van 

de gemeente helaas ’s zomers gesloten terwijl onze vereniging het gehele jaar clubavonden en andere activiteiten 

organiseert. 

Met vriendelijke groet, 

Sent: Monday, July 11, 2022 5:58 PM 

To: 

cc: 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

casema.nl casema.nl> 

Subject: RE: Nieuwe portefeuille, Amstelveens Densksportcentrum 

Geachte heer N (geanonimiseerd)

Naar aanleiding van uw onderstaande e-mail en uw telefoontjes van afgelopen week, heb ik uw 

verzoek met wethouder Herbert Raat besproken. 

Eind van deze week begint het zomerreces, dat gelijk loopt met de zomervakantie in onze regio, van 

ma 18 juli t/m vrijdag 26 augustus. 

Na het zomerreces is wethouder Raat van plan om iedere donderdagmiddag kennismakingsgesprekken 

te gaan voeren met 0.a. alle sportverenigingen, op locatie bij de verenigingen. 

Gezien uw onderstaand verzoek komt de wethouder graag de eerste donderdag ná het zomerreces 

(donderdag 1 september) naar u toe voor een kennismaking en overleg. 

Voorstel voor de afspraak is daarom donderdag 1 september om 14.00 uur, op locatie.   

Graag hoor ik van u of het bovenstaande voorstel schikt, en zo ja, wie erbij aanwezig zullen zijn, en op 

welke locatie het gesprek zal plaatsvinden (bij Pegasus-Amstelland?). 

Met vriendelijke groet, 

voor burgemeester Poppens en wethouder Raat 

Gemeente Amstelveen 

T (020 

M 

)amstelveen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Niet aanwezig op woensdagmiddag 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  (geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 24 juni 2022 11:43 

Aan: Raat, Herbert amstelvee 

c casema.nl> 

Onderwerp: Nieuwe portefeuille, Amstelveens Densksportcentrum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

    

Geachte heer Raat, beste Herbert, 

Wij vernamen met genoegen dat in de nieuwe portefeuilleverdeling van B&W u de wethouder voor sport bent na de 

eerdere waarneming voor de helaas vroeg overleden oud-wethouder Ellermeijer. 

Wij kijken uit naar een constructieve en plezierige samenwerking zoals wij die tevens hadden met uw voorganger. 

Uw voorganger was nauw betrokken bij de voorbereidingen en besluitvorming om tot de oprichting van het 

Amstelveens Denksportcentrum te komen in combinatie met de uitbreiding van De Meerkamp en het nieuwe 

kantoor voor Amstelveen Sport. Wij stellen het op prijs om binnenkort nader met u kennis te maken en over de 

voortgang van het Amstelveens Denksportcentrum te spreken. 

Bij deze vermelden wij graag dat de denksportverenigingen in de startblokken staan om het nieuwe Amstelveens 

Denksportcentrum zo spoedig als mogelijk te betrekken. Van onze kant doen wij met plezier al het nodige om zo 

sne! als mogelijk het Amstelveens Denksportcentrum te realiseren. Wij staan daarover ook in nauw contact met 

medewerkers van Amstelveen Sport en de afdeling Sport Bij deze vermelden wij tevens dat belangrijke argumenten 

voor het Amstelveens Denksportcentrum zijn de bijdrage aan de geestelijke gezondheid voor vaak oudere 

denksporters. De activiteiten van de denksportverenigingen zijn eveneens van belang als instrument tegen 

vereenzaming zoals opnieuw in Corona-tijd is gebleken. 

De politieke besluitvorming over het Amstelveens Denksportcentrum vond inmiddels één jaar geleden plaats en wij 

waken er graag voor dat de beoogde datum van feitelijke totstandkoming niet zal worden uitgesteld. 

Als gezegd maken we graag binnenkort met u een afspraak ter nadere kennismaking en om over de goede 

voortgang van het Amstelveens Denksportcentrum te spreken. 

Met vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



_ 

van: e a 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 19:47 

Aan: Raat, Herbert 

cc: r e e r v o 

Onderwerp: Re: Nieuwe portefeuille, Amstelveens Densksportcentrum 

(geanonimiseerd)

Beste Herbert, 

Welbedankt voor jouw toelichting, al is een eventuele tekortkoming op de business case ons niet goed duidelijk. 

Wij menen dat jouw voorganger Ellermeijer daar geen beperking zag. 

Hoe dan ook, wij spreken elkaar graag verder zodra mogelijk. 

Voor nu goede en ontspannen vakantie! 

Hartelijke groet, 

Outlook voor Android downloaden 

  

Van: Raat, Herbert W amstelveen.nl> 

Verstuurd: vrijdag 15 juli 2022 13:35 

Aan: 

CC 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

   

    (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

   (geanonimiseerd)

amstelveen.nl>; amstelveen.nl> 

Onderwerp: RE: Nieuwe portefeuille, Amstelveens Densksportcentrum 

Geachte heer s N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dank voor de mail. Wat betreft de afspraak: niet alleen ga ik op vakantie ook zijn we intern bezig om alle mogelijke 

investeringen op een rij te zetten voor deze periode. 

Daar valt ook dit onderwerp onder. Er ligt vooralsnog geen sluitende businesscase. Daarom wil ik eerst de zaken en 

mogelijkheden goed op een rij laten zetten en nader overleg met de collega's in B&W. 

Vervolgens is een afspraak ook inhoudelijk zinnig. Voor de transparantie een cc aan betrokken ambtenaren. 

Fijn weekend en hartelijke groet, 

Herbert Raat 

Val 

Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 21:23 

Aan: Raat, Herbert| amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

cc! amsteiveen.n>; e sema.nl> 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Nieuwe portefeuille, Amstelveens Densksportcentrum 

Geachte heer Raat, beste Herbert, 

Wij ontvingen van jouw bestuurssecretaresse het voorstel voor een afspraak op 1 september 3,5. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Dit naar aanleiding van ons verzoek van 24 juni jl. om een afspraak gezien jouw benoeming tot Wethouder Sport. 

Wij zonden ons bericht ruim voor het zomerreces juist om te voorkomen dat de afspraak op de lange baan zou 

worden geschoven. 

Wij betreuren het dan ook zeer dat de afspraak niet eerder mogelijk zou zijn. 

Als burgers en vrijwilligers die zich belangeloos wensen in te zetten begrijpen we hier (net als vele anderen) ook 

niets van. Immers: 

1. Het besluit tot oprichting van het Amstelveens Denksportcentrum werd door de Gemeenteraad op 7 juli 

2021 als hamerstuk geaccordeerd. 

2. Sindsdien is bitter weinig voortgang gemaakt en wij bemerken helaas zelfs tegenwerking bij het 

projectmanagement van de gemeente om onze doelen te bereiken. 

3. Op 1517 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 

De opkomst in Amstelveen bedroeg slechts 52,85%. 

5. Vervolgens heeft het vanwege maandenlange coalitiegesprekken tot 28 juni 2022 geduurd tot een nieuw 

College van B&W is geïnstalleerd. 

> 

Wij onderstrepen hierbij nogmaals het belang van de spoedige totstandkoming van het Amstelveen 

Denksportcentrum. In de met toenemende vergrijzing te kampen gemeente Amstelveen zal een Denksportcentrum 

een belangrijke rol kunnen vervullen. 

Bovenal staan de denksportvereningen en hun leden in de startblokken om het nieuwe Densportcentrum zo spoedig 

mogelijk te betrekken. Ten blijke daarvan voegen we een overzicht bij van de stand zaken, waaruit blijkt dat 10 

denksportverenigingen hun activiteiten in het Denksportcentrum wensen voort te zetten. Dat zijn feitelijk meer 

verenigingen dan eerder in het Go-centrum gevestigd waren. 

Een eerdere datum voor een afspraak zou wat ons betreft wenselijk zijn. Wij komen daarvoor gaarne naar het 

gemeentehuis. Een bezoek aan onze huidige locatie biedt weinig toegevoegde waarde. Bovendien is deze op last van 

de gemeente helaas ’s zomers gesloten terwijl onze vereniging het gehele jaar clubavonden en andere activiteiten 

organiseert. 

Met vriendelijke groet, 

Sent: Monday, July 11, 2022 5:58 PM 

To: 

Cc: casema.nl" casema.nl> 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Subject: RE: Nieuwe portefeuille, Amstelveens Densksportcentrum 

Geachte heer N (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Naar aanleiding van uw onderstaande e-mail en uw telefoontjes van afgelopen week, heb ik uw verzoek met 

wethouder Herbert Raat besproken. 

Eind van deze week begint het zomerreces, dat gelijk loopt met de zomervakantie n onze regio, van ma 18 juli t/m 

vrijdag 26 augustus. 

Na het zomerreces is wethouder Raat van plan om iedere donderdagmiddag kennismakingsgesprekken te gaan 

voeren met 0.a. alle sportverenigingen, op locatie bij de verenigingen. 

Gezien uw onderstaand verzoek komt de wethouder graag de eerste donderdag ná het zomerreces (donderdag 1 

september) naar u toe voor een kennismaking en overleg. 

Voorstel voor de afspraak is daarom donderdag 1 september om 14.00 uur, op locatie. 

Graag hoor ik van u of het bovenstaande voorstel schikt, en zo ja, wie erbij aanwezig zullen zijn, en op welke locatie 

het gesprek zal plaatsvinden (bij Pegasus-Amstelland?) 

Met vriendelijke groet, 

voor burgemeester Poppens en wethouder Raat 

Gemeente Amstelveen 

   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

amstelveen.nl 

  

Niet aanwezig op woensdagmiddag 

Verzonden: vrijdag 24 juni 2022 11:43 

Aan: lamstelveen.nl> 

c casema.nl> 

Onderwerp: Nieuwe portefeuille, Amstelveens Densksportcentrum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
  

  

Geachte heer Raat, beste Herbert, 

Wij vernamen met genoegen dat in de nieuwe portefeuilleverdeling van B&W u de wethouder voor sport bent na de 

eerdere waarneming voor de helaas vroeg overleden oud-wethouder Ellermeijer. 

Wij kijken uit naar een constructieve en plezierige samenwerking zoals wij die tevens hadden met uw voorganger. 

Uw voorganger was nauw betrokken bij de voorbereidingen en besluitvorming om tot de oprichting van het 

Amstelveens Denksportcentrum te komen in combinatie met de uitbreiding van De Meerkamp en het nieuwe 

kantoor voor Amstelveen Sport. Wij stellen het op prijs om binnenkort nader met u kennis te maken en over de 

voortgang van het Amstelveens Denksportcentrum te spreken. 

Bij deze vermelden wij graag dat de denksportverenigingen in de startblokken staan om het nieuwe Amstelveens 

Denksportcentrum zo spoedig als mogelijk te betrekken. Van onze kant doen wij met plezier al het nodige om zo 

sne! als mogelijk het Amstelveens Denksportcentrum te realiseren. Wij staan daarover ook in nauw contact met 

medewerkers van Amstelveen Sport en de afdeling Sport Bij deze vermelden wij tevens dat belangrijke argumenten 

voor het Amstelveens Denksportcentrum zijn de bijdrage aan de geestelijke gezondheid voor vaak oudere 

denksporters. De activiteiten van de denksportverenigingen zijn eveneens van belang als instrument tegen 

vereenzaming zoals opnieuw in Corona-tijd is gebleken. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



De politieke besluitvorming over het Amstelveens Denksportcentrum vond inmiddels één jaar geleden plaats en wij 

waken er graag voor dat de beoogde datum van feitelijke totstandkoming niet zal worden uitgesteld. 

Als gezegd maken we graag binnenkort met u een afspraak ter nadere kennismaking en om over de goede 

voortgang van het Amstelveens Denksportcentrum te spreken. 

Met vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: e e (geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 22 september 2021 10:18 

Aan: m neerwaardering.com’ 

Onderwerp: RE: Opzet haalbaarheidsonderzoek denksportcentrum 

Hoi H 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Dank voor je bericht. Ik zal de offerte tekenen. 

Volgens mij heb je wel alle vragen. Zorg dat duidelijk wordt wat/hoeveel ze kunnen/willen bijdragen 

aan nieuwe huisvesting en wat ongeveer besteed wordt aan horeca (dit kan de huur drukken in de 

nieuwe situatie). Ook de mogelijkheden om te schuiven in hun dagen/uren. Maar volgens mij zit dat er 

allemaal in. 

Prima verder. Probeer het gesprek niet te lang te houden. En neem eerst even contact op met dhr. 

(zie vorige mails). Mogelijk kan hij nog bijdragen. 

Groet en succes, 

vanB neerwaardering, oom m erwaardering.com> (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 22 september 2021 08:31 

aan B s e 

Onderwerp: Opzet haalbaarheidsonderzoek denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

Dag Tjipke, 

Sorry dat ik gistermiddag niet meer heb gemaild. Ik was de oplader van mijn laptop vergeten en dan zul je 

altijd zien dat je verrast wordt door de batterij. Hierbij stuur ik je de opdrachtbevestiging en deel ik de opzet 

van de vragen met je: 

Welke locatie(s) worden momenteel door uw vereniging gebruikt? 

- vaste activiteiten 

- evenementen 

-ALV's 

- overig 

Aantallen 

- aantal leden 

- prognose tav aantal leden komende 5 en 10 jaar 

- vaste agenda (week/maand planning en aantal deelnemers) 

- evenementenagenda (jaar planning en aantal deelnemers) 

Bekostiging 

- huidige kosten voor vaste agenda: 

- locatie 

- verbruik horeca 

- overig 

- huidige kosten voor evenementen agenda 

- locatie 

- verbruik horeca 

- overig 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



- besteden jullie leden tijdens verenigingsactiviteiten (vast of events) zelf geld op de locatie? Zo ja, 

waarvoor? 

Tevredenheid huidige locatie (versus zwembad) 

- bereikbaarheid 

- parkeergelegenheid 

- uitstraling 

- ruimte(n) 

- voorzieningen 

- horeca 

- prijzen (huur/horeca/overig) 

_ wat zou voor uw vereniging een verbetering (kunnen) zijn? 

  

Nieuw beoogde loeatie 

- wat behelst een denksportcentrum voor u? 

- welke belemmeringen kunt u bedenken bij het overgaan naar een denksporteentrum? 

- welke voordelen? 

- hoe groot is de bereidheid binnen uw vereniging om naar een nieuwe locatie te verhuizen? 

- hoe staat u tegenover een nieuwe locatie bij/in het zwembad? 

- wat zou een dealbreaker zijn en wat een dealmaker? 

- in hoeverre bent u bereid flexibiliteit te tonen vanwege de overgang tav hoogte huur, horeca faciliteiten, 

agenda planning, etc? 

Mocht je denken dat ik nog iets vergeten ben dan hoor ik het graag. 

Vriendelijke iroe\‚ 

Meer Waardering 

— Organisatie aviseur - Trainer - Coach — 

MeerWaardering.com 

06 

'meerwaardering.com 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



_—_— 

Van: e oneeeee (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 14:50 

am E (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: perspectiefnota 

N " (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderstaand geraamde voorbereidingskosten: 

Waarbij we zijn uitgegaan _ van een casco Denksportcentrum 

    

  

  

  

  

  

   

  

  

   
  

  

  

   

  

   

  

   

  

   

  

  

   

    

  

  

19 20 _ Inventariskosten (los) 

21 30  Bijkomende kosten e 

2 Trato post 
3 Nuts & iool aanslutinger post 

PA Leges WABO 29% 

= Bestemmingsplan procedure os% 

EA Overige procedures o 

7 

28 40  Directiekosten e 

2 Archtect 

EJ Constructeur 

   

         

       

  
(geanonimiseerd)

x 

3 

# Grond- en mikeu acves 

37 Directevoenng en toezicht ijdens uin2.5% 

EA Overige advisering 05 
3 Inteme inzet (ambtelik) 25% 

0 

41 50 _ Financieringsrente 3004 € 

2 

43 64 _ Onvoorzien 1004 € 

p 

45 62 _ Loon-en prijsstijgingen soo% € 

1 

37 70 _ Frctielstartkosten € 

18 30 Uitwerking 
19 Vehuzing 

E Commuricatie o2% 

s1 Events 02% 

s Energe post 
E 1e schoonmaak € 

   

  

(geanonimiseerd)

5 

E3 

58 

5 7034570 

@Fhet verzoek van[js om hier een stukje tekst aan toe te voegen. 
Mochten er vragen zijn dan Verneem dat wel, 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

—…‚…… Projecten & Advies) (geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020 

M (06) (geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



"." e veen.nt> 

Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 11:54 

aa s veen.n> 

Onderwerp: perspectiefnota 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hoi B (geanonimiseerd)

ik werd net gebeld door e Financiën) over de perspectiefnota. 

Hij vroeg of wij nog verwachtten om volgend jaar budget nodig te hebben voor de ontwikkeling van 

het extra zwemwater en hoeveel. 

Heb jij daar een beeld van? En hebben wij nog een voorbereidingskrediet nodig? En zo ja, hoeveel? 

Ik hoor graag van je. 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groeten, 

Gemeente Amstelveen en Aalsmeer 

Laan Nieuwer-Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

Postbus 4 

1180 BA Amstelveen 

     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

amstelveen.nl 

T 

E 

M 

E 

w www.amstelveen.nl 

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag (tot 15.00u) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

van: Heleen van Ketwich Verschuur e veensport.nl> (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 16:39 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Programma van eisen De Meerkamp 

geste l (geanonimiseerd)

Veel dank voor deze update. 

Wat me opvalt is dat het Denksportcentrum opeens niet meer optioneel is, in de versie van 10 januari was dit nog 

wel. 

Wat ligt hier aan ten grondslag? 

Mistuurt een concept rapport Haalbaarheid Denksportcentrum wat de gemeente heeft laten uitvoeren (nog niet 

eerder gedeeld). 

Ik vraag i het definitieve rapport te sturen naar de werkgroep, heb het idee dat ea nog echt afgetikt moet 

worden. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

We hebben het er morgen over. 

Fijne avond, groet, 

Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

AMSTELVEEN 

SPBRT 

Sterk in beweging 

AmstelveenSport 

Sportlaan 25, Amstelveen 

088 - 8585 101 

vor > > (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 16:17 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur e mstelveensoort.n!> B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

amstelveensport.nl> 

cc: [@amstelveen.nl> 

Onderwerp: Programma van eisen De Meerkamp 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

In de bijlage treffen jullie de meest recente versie van het PvE. De opmerkingen vanfenzijn hierin 

verwerkt. 

Aandachtspunten zijn nog het hoofdstuk met ambities (Duurzaamheid en Stedenbouw/Architectuur). Dit pakken we 

komende week op, zodat alles gereed is om 17 feb a naar de geselecteerde architecten te sturen. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

1 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groet, 

'o |l e o e 
Vastgoed 

oo 16 (geanonimiseerd)

www‚olco.nl  Driebergen-Rijsenburg 

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve 

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De 

ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt 

verzocht de afzender (info@olco.nl) onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de 

inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de bedoelde geadresseerde is 

onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. 

(geanonimiseerd)



_—_—_— 

Van: e r (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 20:37 

Aan: | 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Programma van eisen De Meerkamp 

Dag allemaal, 

Voor jullie informatie, het rapport watfstuurde is inmiddels vervangen voor een versie uit 

december 2021. 

Of ik deze moet/mag delen met jullie weet ik nu niet.… 

We spreken elkaar morgen verder. 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

—(afdehr\q Projecten & Advies) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

var e znste veensport.nl> (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 16:33 

Aan olco.nl>; Heleen van Ketwich Verschuur s veensport.nl> 

CC ‚amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Programma van eisen De Meerkamp 

Beste allen, 

Ook wil ik jullie deelgenoot maken van een rapport van j oetreffende een 

haalbaarheidsonderzoek voor het denksportcentrum. 

In eerste was dit rapport vertrouwelijk maar ik denk dat ik het nu wel kan delen. 

Misschien nog overleggen voor morgen. 

Groet, 

(geanonimiseerd)

Van; olco.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 16:17 

Aan: Heleen van Ketwich Verschuur e =stelveensport.n> N 

amstelveensport.nl> 

cc amstelveen 

Onderwerp: Programma van eisen De Meerkamp 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

In de bijlage treffen jullie de meest recente versie van het PvE. De opmerkingen vanBen-ijn hierin 

verwerkt. 

Aandachtspunten zijn nog het hoofdstuk met ambities (Duurzaamheid en Stedenbouw/Architectuur). Dit pakken we 

komende week op, zodat alles gereed is om 17 feb as naar de geselecteerde architecten te sturen. 

1 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groet, 

OLCO::- Vastgoed 

e Hoofdstraat 410 (geanonimiseerd)

www.olco.nl _ Driebergen-Rijsenburg 
   

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bilagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit 

bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender (info@olco.nl) onmiddellijk op de hoogte e stellen van de ontvangst. Elk 

gebruik van de inhoud van dît bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de bedoelde geadresseerde is onrechtmatig 

jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. 

(geanonimiseerd)



_ 

van: _ 

Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 15:30 

am e 

Onderwerp: RE: projectnr 52814 vd Hooplaan 239 

Bijlagen: denksportcentrum; 221127 Kostenraming De Meerkamp Amstelveen - DenkSport 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Casco.pdf; 221127 Kostenraming De Meerkamp Amstelveen - kantoren dd 24 jan 

2022.pdf; 221127 Kostenraming De Meerkamp Amstelveen - Zwembad dd 24 jan 

2022.pdf 

Beste EN 

Bijgevoegd tref je de deelbegrotingen. 

Denksportcentrum gaat wel door wat ik heb begrepen van B zie ook bijgaand zijn bericht. 

Huisartsenpraktijk nemen we niet mee in de planvorming. 

En zoals je ziet nemen we nu het casco mee voor het denksportcentrum, de afbouw komt er in een 

later stadium nog bij dus dat zal een verhoging van dat budget betekenen. 

Kan jij hiermee verder ? 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

—(afflelma Projecten & Advies) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Aalsmeer - Amstelveen 

T (020 

M (06 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  )amstelvee! 

Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 13:08 

aan e e (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: projectnr 52814 vd Hooplaan 239 

Hoi 

Graag deze factuur tijdelijk op 47570 boeken. 

(geanonimiseerd)

c 

Kan ik de begroting van 52814 van je ontvangen? Wil je voor de uitbreiding van De Meerkamp alleen 

52814 gebruiken of gaan we 4 projectnummer aanmaken (zie ook mail in bijlage): 

- Uitbreiding extra zwemwater 

- _ Nieuwbouw voor Amstelveen Sport 

-  Denksport-centrum is nog niet duidelijk (n.t.b.) 

- Idem voor de huisartsenpraktijk (n.t.b.) 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 12:24 

Aan;| amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



c 

Onderwerp: 

Hoi (geanonimiseerd)

Ligt projectnummer 52814 al bij Financieel Beheer? Anders ga ik het tijdelijk op het gebouwnummer 

boeken. 

    (geanonimiseerd)
amstelveen. 

W: projectnr 52814 vd Hooplaan 239 
  

Met vriendelijke groet, 

Mw. 

Afdeling P&A / Bedrijfsvoering 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen / Gemeente Aalsmeer 

T (020 

e BPemstelveen.nl (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Van: amstelveen.nl> 

Verzonden: Tuesday, February 1, 2022 12:20 

(geanonimiseerd)

Aan: amstelveen.nl> 

cc: amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: projectnr 52814 vd Hooplaan 239 

Ik lees je bericht niet goed, begrijp dat 51.814 niet beschikbaar is ? 

Vreemd want dat nummer heb al eerder doorgekregen en daar staat ook de opdracht op 

uitgeschreven. 

We moeten echt wel snel gaan betalen want OLCO maakt serieuze uren voor dit project. 

Anders maar even tijdelijk op het gebouwnummer boeken en later omboeken ? 

cr. W (geanonimiseerd)

Van: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 11:45 

Aan:; amstelveen.nl> 

Onderwerp: FW: projectnr 52814 vd Hooplaan 239 

(geanonimiseerd)

BestelN (geanonimiseerd)

Deze factuur is inmiddels over de betalingstermijn heen en het projectnummer is nog steeds niet 

geopend. 

Kun jij aangeven waar ik deze factuur op kan boeken om het betaald te krijgen? 

    

Met vriendelijke groet, 

Mw. - 

(geanonimiseerd)

Afdeling P&A / Bedrijfsvoering 

Gemeente Amstelveen / Gemeente Aalsmeer 

T (020) 

eNe=mstelveen.nl (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: Tuesday, January 11, 2022 11:31 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Aan: amstelveen.nl>; 'amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: projectnr 52814 vd Hooplaan 239 

Beste 

Wij hebben bovenstaande factuur ontvangen voor het nog niet geopende projectnummer 52814. 

Kan deze aangemaakt worden? 

Met vriendelijke groet, 

Mw. 

Afdeling P&A / Bedrijfsvoering 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen / Gemeente Aalsmeer 

T (020 

E-ams(elveen nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: Winthorst, Bert 

Verzonden: vrijdag 8 april 2022 14:23 

Aan: Raat, Herbert 

cc: e sordon, Floor 

Onderwerp: Re: Raadsbrief rapportage haalbaarheidsonderzoek Denksportcentrum Amstelveen 

Herbert, 

(geanonimiseerd)

Heb navraag gedaan bij Heleen, directeur Amstelveen Sport. Zie haar reactie hieronder. 

Conclusie: Zij wil geen financiële verantwoording nemen voor de kosten die het Denksportcentrum moet 

opbrengen. 

  

Groet Bert 

Op 6 apr. 2022 om 13:10 heeft Heleen van Ketwich Verschuur e =stelveensport.nl> het (geanonimiseerd)

volgende geschreven: 

Beste Bert, 

Dank! 

Weet dat AmstelveenSport een Denksportcentrum toejuicht maar zich grote zorgen maakt om de financiële 

onderbouwing. 

Denksportcentrum moet 40K gaan opbrengen, dat gaat wel ukken. 

De horeca 17K, wie gaat dat doen? Daarbij zit op de begane grond Sportcafe De Meerkamp, AmstelveenSport vindt 

dat geen wenselijke situatie. 

6OK moet opgebracht worden d.m.v. externe verhuur. Nog geen huurder gevonden. 

Fijne middag, groet, 

Heleen 

Heleen van Ketwich Verschuur 

Directeur 

(geanonimiseerd)



AMSTELVEEN 

SPBRT 

Sterk in beweging 

Op 8 apr. 2022 om 13:32 heeft Raat, Herbert Wpamstelveen.nl> het volgende geschreven: (geanonimiseerd)

Ik vind het prima, maar kan niet goed overzien wat het financieel en zo betekent, dus ben benieuwd 

wat F en B ervan vinden. h 

von e e n (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 12:24 

Aan: Raat, Herbert amstelveen.nl>; Gordon, FloorfPamstelveen.nl> 

CC: Winthorst, Bert lamstelveen.nl> 

Onderwerp: Raadsbrief rapportage haalbaarheidsonderzoek Denksportcentrum Amstelveen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Dag Floor en Herbert, 

Bijgaand de Raadsbrief die in februari van de agenda van B&W is gehaald vanwege onvolledigheid / 

onduidelijkheid over het meenemen van een gezondheidscentrum bij de realisatie van extra 

zwemwater en duurzaamheid. 

Graag jullie akkoord betreffende (de toevoegingen aan) de inhoud van de raadsbrief. Het 

gezondheidscentrum is al kortgesloten. 

Dank 

(geanonimiseerd)



_—_— 

Van: eereerreeel 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 14 december 2021 15:09 

am e (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Rapport denksportcentrum 

Excuu 

Ja ik denk dat we niet onder de 97000 uitkomen. 

(geanonimiseerd)

Groet 

Van: Meer Waardering p meerwaardering.com> 

Verzonden: dinsdag 14 december 2021 14:20 

aa z nstelveen.n> 

Onderwerp: Re: Rapport denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

o (geanonimiseerd)

Had jij nog gecheckt met welk bedrag ik moet rekenen? Ik hoor het graag nog even van je. 

Groer EN (geanonimiseerd)

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 6 dec. 2021 om 09:20 heef e z nstelveen.nl> het volgende (geanonimiseerd)

geschreven: 

Goedemorger N (geanonimiseerd)

Dank voor je rapport. Ik wil het nog wel even met je bespreken. Jij bent heel positief 

over een denksportcentrum, maar dat gevoel heb ik (nog) niet. 

Bijgaand informatie (internet) mbt btw en denksport: Nederlandse 

denksportorganisaties zoals bridge-, go-, schaak- en damverenigingen, worden 

vanaf 1 januari 2022 btw-plichtig. Denksporten kwalificeren namelijk niet meer als 

'sport' in de zin van de btw waardoor de btw-sportvrijstelling vervalt. 

Bijgaand nog een contact mbt schaakvereniging Pegasus: 

: S (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

En nog een kleine fout in tabel bij contributieberekening bij 875 deelnemers x € 60 (is 

nu hetzelfde als bij € 55) 

Ik heb dinsdag 16:00 uur en woensdag 9 - 10:30. Lukt je dat? 

Groet 

Val     

(geanonimiseerd) meerwaardering,conf cerwaardering,com (geanonimiseerd)

'meerwaardering.com> 

Verzonden: zondag 5 december 2021 16:45 

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Aan amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: Rapport denksportcentrum 

Das B (geanonimiseerd)

Hierbij het aangepaste rapport. Zoals je ziet heb ik bij bekostiging 1 alinea geel gearceerd en 

nog 1 openstaande vraag. Voor beide zal ik morgen nog contact opnemen met 

Hij zal waarschijnlijk mijn vragen kunnen beantwoorden. Ook probeer ik nog eenmaal de 

schaakverenigingen te bereiken. Mocht ik die bereiken biedt het huidige rapport voldoende 

body en zal het voornamelijk een invuloefening zijn. Ben jij deze week in de gelegenheid om 

even te bellen en af te stemmen of het rapport zo verder akkoord is voor jou? 

(geanonimiseerd)

Vriendelijke groet, 

Meer Waardering 

— Organisatie adviseur - Trainer -Coach — 

MeerWaardering.com 

0 

lmeerwaardermg.com (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



_ 

Van: r e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 11:15 

aam e e 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Rapportage haalbaarheidsonderzoek denksportcentrum.pdf 

Goedemorgen Bert, 

Klopt watüschruft. 

Met AS heb ik besproken in hoeverre zij de exploitatie van het DSC kunnen oppakken.daar werd 

nogal negatief op gereageerd. 

Dat is alles wat ik ervan weet. 

(geanonimiseerd)

cr. (geanonimiseerd)

var: e =nstelveen.nl> 

Verzonden: maandag 7 februari 2022 13:43 

Aan: Winthorst, Bert P =stelveer.n> e stelveen.nl> 

Onderwerp: RE: Rapportage haalbaarheidsonderzoek denksportcentrum.pdf 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Hoi Bert, 

Ik ben er bij betrokken geweest. De steller van het rapport heeft meermalen gesproken met 

AmstelveenSport. En diens versie verwerkt in het rapport. Ik heb er ook nog met B over (geanonimiseerd)

gesproken. 

Ik denk niet dat W er direct bij betrokken is geweest. Wel heb ikfjverteld dat zo’n rapport in de 

maak was en het besluit metfijgedeeld dat we doorkunnen met het denksportcentrum. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Groet, 

Van: Winthorst, Bert B =mstelveen.nl> (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 7 februari 2022 11:57 

Onderwerp: Rapportage haalbaarheidsonderzoek denksportcentrum.pdf 

(geanonimiseerd)

r n (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Zijn jullie beide bij dit rapport betrokken geweest en is daar afstemming geweest met Amstelveen Sport? Zo 

ja, Hoe zat AS erin? 

Staat morgen op B&W met een collegebriefje. 

Groet Bert 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



_ 
(geanonimiseerd)

Van: Winthorst, Bert 

Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 11:46 

Aan: 

cc: 

Onderwerp: Re: Rapportage haalbaarheidsonderzoek denksportcentrum.pdf 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De collegebrief is van de agenda gehaald en moet opnieuw besproken worden met 0a. wethouder 

Ellermeijer. Het schijnt dat duurzaamheid + het ontwerp (wethouder Gordon) + de medische vlek 

(wethouder Van Ballegooijen) alsmede de rol van Amstelveen Sport inzake het Denksportcentrum 

(wethouder Ellermeijer) allemaal nog niet scherp is en ieder op zich vertragend kan gaan werken in het 

project. Er dient naar een Go/No go moment gepland te worden waarbij er duidelijkheid is gecreerd over de 

3 bovenstaande onderwerpen. 

Groet Bert 

Op 8 feb. 2022 om 11:15 heef E anstelveen.nl> het volgende (geanonimiseerd)

geschreven: 

Goedemorgen Bert, 

Klopt wat schrijft. 

Met AS heb ik besproken in hoeverre zij de exploitatie van het DSC kunnen oppakken.daar werd 

nogal negatief op gereageerd. 

Dat is alles wat ik ervan weet. 

Gr 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

vor e e n (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 7 februari 2022 13:43 

Aan: Winthorst, Bert e anstelveer.n> e vcen > 

Onderwerp: RE: Rapportage haalbaarheidsonderzoek denksportcentrum.pdf 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

Hoi Bert, 

Ik ben er bij betrokken geweest. De steller van het rapport heeft meermalen gesproken met 

AmstelveenSport. En diens versie verwerkt in het rapport. Ik heb er ook nog met N over 

gesproken. 

(geanonimiseerd)

Ik denk niet dat B er direct bij betrokken is geweest. Wel heb ik B verteld dat zo’n rapport in de 

maak was en het besluit met W gedeeld dat we doorkunnen met het denksportcentrum. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Groet, 

Van: Winthorst, Bert D =mstelveen.nl> (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 7 februari 2022 11:57 

Aan: amstelveen.nl>; amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Rapportage haalbaarheidsonderzoek denksportcentrum.pdf 

H n (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Zijn jullie beide bij dit rapport betrokken geweest en is daar afstemming geweest met Amstelveen Sport? Zo 

ja, Hoe zat AS erin? 

Staat morgen op B&W met een collegebriefje. 

Groet Bert 



_—_— 

Van: e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 29 september 2021 11:52 

Aan: M reerwaardering com 

Onderwerp: RE: RE: Denksportcentrum Amstelveen 

Hoi E 

Prima. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

iet 9raag eerst het gebouw en de invulling later. Dat is dus net omgekeerd van wat de raad 

heeft vastgesteld. Er wordt in principe pas nagedacht over de ruimte (pve) als er een positieve 

businesscase ligt (of door gemeente positief gemaakt kan worden). Een denksportcentrum is dus 

absoluut nog geen voldongen feit. 

(geanonimiseerd)

Het is ook goed een gesprek met AmstelveenSport te hebben hierover als huurder/exploitant van het 

extra zwemwater/kantoorruimte. Welke rol zien zij mbt denksportcentrum voor zichtzelf (exploitant 

dat aan vereniging huurt of juist geen rol). Als zij de ruimten verhuren kan er wellicht een positievere 

businesscase ontstaan. 

Groet 

van B meerwaardering com B (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 29 september 2021 11:24 

Onderwerp: Fwd: RE: Denksportcentrum Amstelveen 

(geanonimiseerd)

Hoi (geanonimiseerd)

Het contact met N verloopt enigszins stroef, maar ik heb nu wel een belafspraak gepland staan voor 

morgenochtend. Omwille van de voortgang stel ik voor om wel al de andere partijen te benaderen voor een 

afspraak. 

(geanonimiseerd)

eerwaardering.com> 
  

Wellicht zie jij kans om N zijn mail (onderstaand) mee te lezen en mij mogelijk van extra informatie te 

voorzien zodat ik zijn vragen/opmerkingen kan beantwoorden/toelichten. 

(geanonimiseerd)

Vriendelijke groet, 

Meer Waardering 

— Organisatie adviseur - Trainer -Coach — 

MeerWaardering.com 

0 

lmeerwaardering.com (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Datum: 29-09-2021 00:00 

Onderwerp: RE: Denksportcentrum Amstelveen 

1 

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



| (geanonimiseerd)

Mijn begrip is dat de gemeente een openbare aanbesteding moet doen voor de uitbreiding van het 

zwembad en de (modulaire) etages daarboven waartoe door de gemeenteraad besloten is. Daartoe 

zal eerst een programma van eisen opgesteld dienen te worden dat afgeleid kan worden van de 

informatie zoals dooor OLCO is opgetekend. In het OLCO rapport zijn ook de namen te vinden van 

geïnteresseerde gebruikers / denksportverenigingen. De zaken di jij noemt omtrent financiële 

bijdragen zijn ook eerder besproken en tevens in gesprekkken met de wethouder al benoemd. 

Om het geheel meer concreet en beeldend te maken zou het plezierig zijn als de gemeente nu ook 

een schetsontwerp van het gebouw maakt. Dat zal het contact met geïnteresseerden kunnen 

bevorderen. 

Mijn eerste mogelijkheid voor telefonisch overleg is donderdag 30 september om 10:00u. Je kan mij 

dan op een van onderstaande telefoonnummers bereiken. 

Vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

This message should only be read by those persons o whom i s addressed and i notintended to be relied wpon by any other person without 

subsequent written confirmation of ts contents. Any form of unauthorized use. publication, reproduction, 

copyving or disclosure of the contents afthis e-mailis not permitted. If vou have received this e-mail in error, please notify e sender 

immediately. Please also delete e message and all ts atachments from our computer immediatel 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Dag (geanonimiseerd)

De gemeente wil het besluit omtrent het denksportcentrum praktisch uitwerken. Dat wil 

zeggen dat er een overzicht moet komen van welke sportverenigingen willen uiteindelijk 

werkelijk in het idee stappen, welke wensen hebben de verenigingen ten aanzien van tijden 

en ruimten, welke bijdragen aan huur kunnen/willen de verenigingen inleggen, etc. De 

gemeente wenst een goed overzicht te ontvangen, waarvoor mij is geadviseerd om eerst 

contact met u op te nemen. Ik zou dit graag telefonisch toelichten. Mocht u hiervoor open 

staan dan ontvang ik graag uw telefoonnummer. 

Vriendelijke groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 27 sep. 2021 om 16:18 heet E < (geanonimiseerd)

volgende geschreven: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Dank voor je bericht, doch met alle respect wat is de betekenis of het doel van een 

haalbaarheidsonderzoek na het raadsbesluit van juli jl? 

Zoals wellicht ook bekend heeft OLCO eerder geadviseerd in verband met het 

Denksportcentrum. Daarbij was tevens een eerste opzet voor het 

Denksportcentrum gevoegd op basis van onze gedachten en wensen. 

Vriendelijke groet, 

  Froi   

  meerwaardering.com[ije meerwaardering.com 

meerwaardering.com| 

Sent: Monday, September 27, 2021 1:46 PM 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

   : Denksportcentrum Amstelveen 

Geachte heer_beste_ 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Via de heer N van gemeente Amstelveen heb ik uw mailadres 

ontvangen. Gemeente Amstelveen heeft mij gevraagd de komende weken een 

haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de komst van een nieuw 

denksportcentrum in/aan het zwembad. U weet hier volgens mij alles vanaf, 

aangezien de heer B heeft aangegeven dat u hiervoor de initiatiefnemer 

bent. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Graag zou ik op korte termijn met u in contact komen zodat we onder het 

genot van een kop koffie het zwembadonderzoek en uw ideeën kunnen 

bespreken. Ik heb komende woensdag overdag ruimte in mijn agenda, 

aankomende zaterdag overdag zou kunnen of maandag 4 oktober in de 

middag. Veelal ben ik in de regio Amsterdam/Huizen, hopelijk kunnen we 

voor beiden een geschikte locatie vinden. Ik hoop spoedig van u te horen. 

Vriendelijke groet, 

<image002.png> 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



MeerWaardering.com 

j rcerwaardering.com (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: e e (geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 00:42 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: reservering beoordeling architectenselectie uitbreiding De Meerkamp - diverse 

vragen over nieuwe datum en Programma van Eisen ten aanzien van het 

Denksportcentrum 

Beste N (geanonimiseerd)

Dank voor je reactie. In het kader van de beoogde goede samenwerking en om het project tot een succes te maken 

zou het plezierig zijn geweest om vooraf af te stemmen over de beschikbaarheid op een alternatieve datum. 

Het valt mij op dat data bij de gemeente telkens uit de lucht komen vallen en er geen flexibiliteit bestaat om 

rekening te houden met andere betrokkenen of belanghebbenden. 

Ik heb na het verschuiven van de aanvankelijk aangegeven datum van 6 naar 7 april mijn agenda voor 7 april alsnog 

kunnen schonen. Dat blijkt nu helaas tevergeefs te zijn geweest. 

Verder heb ik niet aangegeven dat ik op 20 april met vakantie ben; ik ben dan wel in het buitenland of op de 

terugreis per vliegtuig naar Nederland. Wat ons betreft is continuïteit van betrokkenen wenselijk, zeker als dat met 

goed en tijdig vooroverleg mogelijk is. 

Voorts las ik in jouw bericht, dat is beoogd om op 20 april de beoordeling plenair af te ronden. Hoe had je dat je 

voorgesteld wat betreft het Denksportcentrum? Zal er ook informatie voor 20 april beschikbaar komen? Zal die 

informatie dan (tijdig) gedeeld worden? Wie zal de dagvoorzitter zijn op 20 april? 

Tenslotte, meer inhoudelijk, onder punt 4.4.4 van het Programma van Eisen zien we helaas niets terug van de 

(detail)informatie die wij hebben verschaft over de indeling en inrichting van het Denksportcentrum qua 

zaalruimten, bar- en horecavoorziening, sanitaire voorzieningen, ventilatie/klimaatbeheersing, bereikbaarheid per 

lft, parkeergelegenheid voor auto's en fietsen etc. Ook onder 6.1.4 wordt van casco oplevering uitgegaan. Waarom 

is dat het geval? 

De gemeente is reeds geruime tijd bekend met de beoogde indeling van het Denksportcentrum en bijbehorende 

voorzieningen. Dit is ook opgenomen in het eerder door OLCO uitgebrachte rapport en tevens aan de orde gekomen 

in het door de gemeente ingewonnen rapport bij mevr j van buraeu Meer Waardering. Wellicht 

ten overvloede onderstrepen wij bij deze eveneens de noodzaak van een goede akoestiek. 

(geanonimiseerd)

Groetend, 

Sent: Wednesday, March 16, 2022 12:09 PM 

To; 

Cc: 'Heleen van Ketwich Verschuur’ 

(geanonimiseerd)

amstelveensport.n!>; B 

eseman (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Subj : reservering beoordeling architectenselectie uitbreiding De Meerkamp 

Beste meneerHN 

Het is inderdaad vervelend dat we de beslissing hebben moeten nemen om de ontwerpopgave te 

verlengen. 

Maar u zult begrijpen dat we voor de kwaliteit gaan en geen afgeraffeld ontwerp wensen. 

Voor wat betreft de bijlagen, deze zijn in de uitnodiging verzonden, dus die moet u hebben ontvangen. 

(geanonimiseerd)

  

    

  

  

  

1 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Uiteraard heb ik respect voor uw vakantie, maar wellicht kunt u een vervanger verzorgen of de 

beoordeling op afstand doen. 

Met vriendelijke groet, 

—(afdelmg Projecten & Advies) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 23:04 

Aan: 

(geanonimiseerd)
amstelveen.nl> 

€C: 'Heleen van Ketwich Verschuu amstelveensport.nl>; N (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

-Êcasema4nl> (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: reservering beoordeling architectenselectie uitbreiding De Meerkamp 

   

  

oo (geanonimiseerd)

Jammer dat de reeds verschoven en vervolgens gereserveerde datum van 6 april 2022 niet doorgaat. Op 20 april ben 

ik in het buitenland. 

Bijlagen waren overigens niet meegestuurd. 

Groetend, 

   

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

amstelveen.   

Subject: reservering beoordeling architectenselectie uitbreiding De Meerkamp 

When: Wednesday, April 20, 2022 9:15 AM-4:15 PM (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, 

Vienna. 

Where: Schouwburg Amstelveen filmzaal 

Dag allen, 

Op verzoek van geselecteerde architecten is er uitstel gevraag voor de ontwerpopgave; dit hebben we 

toegewezen. 

Daarom zijn de termijnen met 2 weken verlengd en ontvangt u een nieuwe uitnodiging. 

(geanonimiseerd)



Nogmaals bedankt dat jullie zitting willen nemen in de beoordelingscommissie voor de architectenselectie 

uitbreiding zwembad De Meerkamp, de kantoren voor Amstelveen Sport en het Denksportcentrum. 

In de bijlage treffen jullie de offerte-aanvraag en de in te vullen beoordelingsdocumenten: 

52.814 Offerte-aanvraag architecten incl. Bijlage A programma van eisen d.d. 17 feb 2022 

- Toelichting beoordeling aanbiedingen architecten gunning 

- Bijlage 1 — invultabel beoordeling architecten 

- Bijlage 2 — Toelichting toe te kennen scores 

- Bijlage 3 — Toelichting op de (sub)gunningeriteria 

In de toelichting staat opgenomen voor welk gunningceriterium je gevraagd bent om de beoordeling te doen. 

Wij vragen jullie deze alvast door te nemen. 

Jullie ontvangen de inzendingen van de architecten uiterlijk woensdag 13 april 2022 voor 14.00 uur. 

Wij verzoeken jullie om de ingevulde beoordelingstabellen uiterlijk dinsdag 19 april 2022 voor 14.00 uur 

retour te mailen. Het is raadzaam om in de periode van 13 t/m 19 april 2022 tijd in jullie agenda te blokken, 

zodat jullie voldoende tijd hebben om de beoordeling op jullie onderdeel goed kunnen doen. 

De presentaties vinden plaats op woensdag 20 april 2022 in de schouwburg Amstelveen, aanvang vanaf 

9.15. Het is de bedoeling om die dag ook plenair de beoordeling af te ronden. Bij deze dus het verzoek om 

de hele dag te reserveren voor de architectenselectie. 

De dagvoorzitter zal jullie dan meenemen door het programma. 

Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact op, 

Met vriendelijke groet, 

—(afdeling Projecten & Advies) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020 

gamstelveen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



<< File: 52.814 AOfferteaanvraag_uitbreiding DeMeerkamp_220217.pdf >> << File: Bijlage 1a - 

Invultabel beoordeling Slangen+Koenis.docx >> << File: Bijlage 1b - Invultabel beoordeling 

Zwarts & Jansma.docx >> << File: Bijlage 2 - Toelichting toe te kennen scores in tabel.docx 

>> << File: Bijlage 3 - Toelichting op de (sub)gunningscriteria.docx >> << File: Bijlage A 

Programma van Eisen incl. bijlagen dd 17 feb 2022.pdf >> << File: Toelichting beoordeling 

aanbiedingen architecten gunning.docx >> 



_ 

Van: e e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 17:33 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Uitvraag adviseur installaties E & W & Wz zwembad Amstelveen 

agen: 52.814_BRF_BBP_Offerteaanvraag.| adviseurs_DeMeerkamp-220412.pdf; 52.814 

_BRF_EWZ_Offerteaanvraag.| adviseurs_DeMeerkamp-220412.pdf; 52.814 

_BRF_Bremen_Offerteaanvraag_|_adviseurs_DeMeerkamp-220412.pdf 

  

Ho EE «" B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

En ook deze aanbesteding is er uit, zie de bijgevoegde brieven. 

Met vriendelijke groet, 

—(afdelms Projecten & Advies) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020 

M (06 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Verzonden: zondag 10 april 2022 17:12 

o e e n 

Onderwerp: Uitvraag adviseur installaties E & W & Wz zwembad Amstelveen 

(geanonimiseerd)

Beste N (geanonimiseerd)

Via deze link https://we.t kun je de stukken voor de uitvraag adviseur bouwfysica downloaden. (geanonimiseerd)

Door jou toe te voegen: 

- _ Aanbiedingsbrief 

  
Graag ontvangen[en ik een cc van de defi (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

OLCO : 

o Hoofdstraat 410 (geanonimiseerd)

www.olco.nl _ Driebergen-Rijsenburg 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit 

bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender (info@olco.nl) onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk 

gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de bedoelde geadresseerde is onrechtmatig 

jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. 



—_— 

Van: e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 18 mei 2022 10:20 

am m (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Voorstel denksportcentrum 

Hoi 

Ik heb dit vernomen var 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Als ik het goed begrepen heb, is dit in overleg gebeurd met de wethouder. 

Groet, 

var e e > (geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 18 mei 2022 09:42 

Aan: e nste veen.nt> 

Onderwerp: RE: Voorstel denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

He 

Nee nog niet gehoord. Van wie staat het on hold? 

Het project wil juist haast om duidelijkheid te krijgen en alle partijen gaan verder en dan is het des te 

lastiger om nog keuzes terug te draaien. 

Groet 

Van: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 18 mei 2022 09:26 

Onderwerp: Voorstel denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

Hoi N (geanonimiseerd)

Wellicht heb jj dit ook al gehoord maar voor de zekerheid toch even via de mail m.b.t. je voorstel van 

het Denksportcentrum. 

In verband met het overlijden van wethouder Ellermeijer, heb ik begrepen dat het voorstel even on 

hold wordt gezet. 

Ik ben jou dus zeker niet vergeten hoorN (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Amstelveen / Aalsmeer 

MI 

(geanonimiseerd)

  

mstelv: nl 

I www.amstelveen.nl / www.aalsmeer.nl 

(geanonimiseerd)   

  

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





—_— ® 
(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 30 juni 2022 07:59 

Aan: 

cc: 

Onderwerp: RE: Zwembad de Meerkamp 

(geanonimiseerd)

H 

Het spijt mij zeer maar vindt deze antwoorden, in de fase van het bouwproces waar we ons nu in 

bevinden, echt te summier. 

Wij willen een garantie dat of a. Amstelveensport dan wel b. J&S garant staat voor de huur van deze 

extra ruimte voor de denksportvereniging. Een denksport vereniging als directe huurder van vastgoed 

geeft teveel risico in het kader van het Didam arrest en adviseren wij ten stelligste af. 

En wat betreft de voorzitter is het niet dat hij grenzen overschrijdt maar gaat het met name om 

houding en gedrag welke niet past binnen dit samenwerkingsverband. Het is niet constructief en leid 

onnodig tot teveel irritaties. 

Met vriendelijke groet, 

— 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen/Aalsmeer 

  

     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
amstelveen.nl 

Onze ambtelijke organisatie werkt voor twee gemeenten: Amstelveen en Aalsmeer. 

Beide gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig. 

  

vor e e (geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 24 juni 2022 10:34 

Aan;| amstelveen.nl> 

cc:| amstelveen.nl> 

Onderwerp: FW: Zwembad de Meerkamp 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hoi B (geanonimiseerd)

Het besluit om wel of niet een denksportcentrum te realiseren ligt nog bij het bestuur. We hopen op 

korte termijn hierover richting te krijgen. Dan kunnen we hierop acteren. Ik begrijp je zorgen, maar 

laten we nog even afwachten welke kant we opgaan. En dan ook doorpakken. 

AmstelveenSport heeft aangegeven niet als huurder te willen optreden als zij daarmee ook het 

financiële leegstandsrisico moeten dragen. Daar zit nog ruimte. We gaan er nog steeds van uit dat we 

daar uit komen. 

   

De voorzitter van de denksportvereniging kan zich inderdaad dwingend opstellen, maar ik heb niet 

meegemaakt dat hier grenzen worden overschreden. Ik spreek de projectleider binnenkort hierover. 

Groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Van; ‚amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 23 juni 2022 13:59 

Aan 

Onderwerp: Zwembad de Meerkamp 

Hallo N (geanonimiseerd)

Ik heb een aantal keer getracht je telefonisch te bereiken echter helaas nog niet gelukt. 

  

Toch wil ik graag op korte termijn de uitbreiding van het zwembad de Meerkamp, en dan met name de 

denksport accommodatie, met je bespreken. Ik maak mij zorgen over de loop van dit project. Het 

betreft een aantal items: 

1. Eris nog geen enkele toezegging dat de extra financiën voor de bouw van deze ruimten 

geregeld is. Kun jij aangeven wat de status is. 

2. Sportbedrijf heeft aangegeven het niet te willen gaan huren van vastgoed (gemeente) > wie 

wordt dan de huurder? Dit willen wij graag op korte termijn regelen. 

3. De voorzitter van de denksportvereniging gedraagt zich uitermate onvriendelijk en dwingend 

naar de projectmanager van mijn team. Met wie van jullie team kunnen we dit gaan bespreken. 

Graag kom ik op korte termijn in contact met je om deze punten te bespreken. 

Ik hoor graag van je. 

Met vriendelijke groet, 

— 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen/Aalsmeer 

T (020 

M (06 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  
|vi 

Onze ambtelijke organisatie werkt voor twee gemeenten: Amstelveen en Aalsmeer. 

Beide gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig. 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Van: e e v (geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 7 september 2022 16:11 

Aan: ü 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: k raadsbrief realisatie Denksportcentrum Amstelveen 

Bijlagen: Rapportage haalbaarheidsonderzoek denksportcentrumpdf; Raadsbrief Realisatie 

Denksportcentrum Amstelveen.pdf 

Dag M (geanonimiseerd)

Ter kennisgeving. 

Ik heb bijgevoegde raadsbrief zojuist verzonden naar de postbus Griffie en apart naar de heer We 

de heerH 

Het duurde wat langer omdat er naar aanleiding van B en W nog een paar zinnen gewijzigd en 

toegevoegd zijn aan de brief. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Jeugd en Samenleving, team Samenleving 

  

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 

M _06 

\amstelveen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

www.amstelveen.nl 

www.aalsmeer.nl 

Aanwezig ma, di, do hele dag, woensdag- en vrijdagochtend 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

van: ‘Te……e…g.co…_@…e…a…e…g.…… (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

meerwaardering.com> 

Verzonden: maandag 18 oktober 2021 12:55 

am e (geanonimiseerd)

Onderwerp: Update voortgang onderzoek denksportcentrum 

o (geanonimiseerd)

Er begint eindelijk wat schot te komen in het onderzoek. Ik heb nu drie verenigingen gesproken en zit komende 

woensdag met AmstelveenSport. Vandaag doe ik opnieuw een belronde en hoop ik nog enkele clubs te spreken. Ik 

streef ernaar eind deze week jou een eerste concept rapportage te sturen. Had jij nog opmerkingen op de opbouw 

van het rapport? 

Vriendelijke groet, 

Meer Waarder 

— Organisatie adviseur - Trainer - Ce 

MeerWaardering.com 

06 

meerwaardering.com (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Gemeente ® Amstelveen 
  

College van B&W 

Betreft 

Datum 6 september 2022 

Ons kenmerk 222-006106 

Realisatie Denksportcentrum Amstelveen 

Geachte raad, 

uw contact 

T (020) 

F (020) 540 4559 

p aenste veen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen 

Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum 

van deze brief 

Middels deze brief informeren wij u over de stappen die de gemeente heeft gezet om een 

denksportcentrum te realiseren in het uitbreidingsplan van zwembad De Meerkamp. 

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2021 heeft u bij de besluitvorming over het extra 

zwemwater De Meerkamp eveneens besloten tot de realisatie van een denksportcentrum 

'onder voorwaarde dat de denksportverenigingen zich vooraf committeren aan het huren 

van de beoogde ruimte en de daarbij behorende kostendekkende huursom’. 

Om uitvoering te geven aan dit besluit zijn het afgelopen jaar de volgende stappen door de 

gemeente gezet: 

1. In onze opdracht s 800m2 voor het Denksportcentrum toegevoegd aan het voorlo- 

pig ontwerp voor de uitbreiding van het zwembad. 

Eind 2021 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. 
2. 

3. Zoektocht naar alternatieven voor de dekking van de exploitatiekosten. 

4. Verzoek aan de initiatiefnemers om een juridische entiteit op te richten, zich te 

verzekeren van een formeel commitment van de 10 denksportverenigingen en zich 

vooraf te committeren aan een kostendekkende huursom. 

Ad 1 Voorlopig ontwerp 

De 800m:2 is in het voorlopig ontwerp opgenomen op de eerste verdieping van het ge- 

bouw, boven de kantoren van Amstelveen Sport. In het ontwerp is rekening gehouden met 

de eisen van de initiatiefnemers van het op te richten Denksportcentrum. 

Ad 2 Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek 

Eind 2021 is een haalbaarheidsonderzoek gedaan onder de bestuurders van de denksport- 

verenigingen. Er is voldoende animo onder de bestuurders van de denksportverenigingen 

voor het oprichten van een denksportcentrum en het verhuizen naar de nieuwe |ocatie. Tot 

nog toe hebben 10 verenigingen aangeven geïnteresseerd te zijn. 

  

Raadhuis Laan Nieuwer Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

T (020) 54049 11 

www.amstelveen.nl 

IBAN NL22 BNGH 0285 0003 14 

Route per bus (overdag ma t/m vrij) 

Lijn 174 halte Raadhuis 

Lijn 186, halte Dorpsstraat + 5 min. 

Plan uw reis via www.92920v‚nl 

101.b/E089/1CT 

D22-021660 
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Kanttekeningen van de onderzoekers zijn: dat de leden nog niet geraadpleegd zijn over 

hun bereidheid om te verhuizen naar de nieuwe locatie, dat het dekkingsvoorstel is geba- 

seerd op aannames van het ledenaantal, de bijdrage van de horeca en de verhuur van 

ruimtes. Daarnaast is de nieuwe huurprijs te hoog voor de schaakverenigingen. 

  
Ad 3 Mogelijkheden dekking exploitatiekosten 

Het tegelijk met het extra zwembad realiseren van een denksportcentrum kost 1,97 mil- 

joen (inclusief BTW). De jaarlijkse exploitatielasten zijn circa 115.000 euro (90.000 euro 

huur en 25% overige lasten). 

  

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek is de geschatte opbrengst van de contributie van 

720 leden 40.000 euro. Om de resterende kosten te dekken is gedacht aan inkomsten uit 

horeca en externe verhuur. Echter vanwege de aanwezigheid van een horeca voorziening in 

het pand is Amstelveen Sport geen voorstander van een tweede horeca voorziening in het 

pand. Ook is Amstelveen Sport niet bereid als verhuurder van de ruimte op te treden. 

Hiermee is er een tekort op de exploitatiekosten van circa 75.000 euro per jaar. 

Ad 4 Traject oprichting Denksportcentrum 

Om aan de voorwaarden van de gemeenteraad te kunnen voldoen is het noodzakelijk een 

stichting op te richten. Deze stichting heeft als taak om namens de denksportverenigingen 

op te treden als partij voor het garant staan voor het huren en eventueel verhuren van 

ruimtes. Hierom is herhaaldelijk verzocht door de gemeente. Echter tot op heden is dit niet 

gerealiseerd. De huidige gesprekspartners van de gemeente in het afgelopen jaar zijn de 

hee! en De heer B 

De heet is lid van de commissie denksportcentrum en lid van BC Pe- 

gasus. 

Besluit 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Wij zijn genoodzaakt de 800m2, gereserveerd voor een denksportcentrum, uit het defini- 

tieve ontwerp te halen. 

Overwegingen 

Het is de denksportverenigingen niet gelukt om zich tijdig te verenigingen en garanties te 

bieden voor de gemeente op een kostendekkende exploitatie. Wij hebben geen alternatie- 

ven voorhanden om een kostendekkende exploitatie te garanderen. 

Er is een groot risico op langdurige leegstand. Het vinden van een tweede huurder of een 

alternatieve hoofdhuurder is een langdurig traject. 

Langer uitstel van deze beslissing levert een vertraging van de bouw van het extra badwa- 

ter en kantoren op. 

Deze risico's zijn wij niet bereid te nemen. 

Mogelijkheden voor de toekomst 

De verwachte oplevering van de uitbreiding van het zwembad en de kantoren is eind 2024. 

Als zich in de toekomst een geschikte huurder aandient dan is het alsnog mogelijk de 

800m2 te bouwen. Let wel dit is na oplevering van het huidige ontwerp. Dit omdat anders 

de uitbreiding van het zwembad met een extra bad en de bouw van kantoren voor Amstel- 

veen Sport vertraging oploopt. In het bestemmingsplan is een ruime formulering opgeno- 

men voor een maatschappelijke bestemming, hieronder valt ondermeer zorg, onderwijs en 

kinderopvang. Ook is er in de draaglast van het gebouw rekening gehouden met het plaat- 

sen van een extra verdieping op een later moment. 
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Het college spreekt zijn waardering uit voor de waarde van de denksporten en de denk- 

sportverenigingen n Amstelveen. Het college ondersteunt graag op ander wijze evenemen- 

ten en activiteiten van de denksportverenigingen 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, 

de secretaris, de burgemeester, 

Bert Winthorst Tjapko Poppens 

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagi- 

na1 



Van: 

Verzonden: donderdag 3 november 2022 10:49 

Aan: 

Onderwerp: brief 11 oktober Denksportcentrum 

Bijlagen: Beantwoording brief aan Denksport inzake Reactie op uw brief over een denksportcentrum 11 okt.pdf 

Beste 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Het was even zoeken, maar dit is de brief van 11 okt. 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Jeugd en Samenleving, team Samenleving 

  

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 

M _06 

(geanonimiseerd)

  
m 

www.amstelveen.nl 

www.aalsmeer.nl 

(geanonimiseerd)
n.nl 

Aanwezig ma, di, do hele dag, woensdag- en vrijdagochtend 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Van: 

Verzonden: dinsdag 22 november 2022 17:17 

Aan: Raat, Herbert; B Poppens, Tjapko 

Onderwerp: FW: Raadsgesprek / inspreekmogelijkheid op op 23 november 2022, Amstelveens Denksport 

Centrum 

Bijlagen: Van ingroeimodel tot oorwassing 22.11.2022.pdf 

Goedemiddag, 

(geanonimiseerd)

Zoals bekend komt de heerämnd inspreken. Bijgaand ter informatie de bijdrage van de heer WDe (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

voorzitter bij het gesprek is Hij i op de hoogte van alle correspondentie over het Denksportcentrum en hij 

ontvangt zo ook deze bijdrage. 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Amstelveen 

M _06: 

)amstelveen.nl 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Aanwezig : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Van: Postbus Gríffie Amstelveen <raadsgriffie@amstelveen.nl> 

Verzonden: dinsdag 22 november 2022 15:48 

aa s voen.n> t veen.n|>; Heus, Debby de (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

amstelveen.nl> 

Onderwerp: FW: Raadsgesprek / inspreekmogelijkheid op op 23 november 2022, Amstelveens Denksport Centrum 

(geanonimiseerd)

Van; 

Verzonden: dinsdag 22 november 2022 15:35 

Aan: Postbus Griffie Amstelveen <raadsgriffie@amstelveen.nl> 

cC: e" 

Onderwerp: Raadsgesprek / inspreekmogelijkheid op op 23 november 2022, Amstelveens Denksport Centrum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Geachte dames en heren, 

In aansluiting op het telefonisch contact met mevrouw e de uitnodiging voor het raadsgesprek / 

inspreekmogelijkheid op op 23 november 2022 en op haar verzoek sluit ik bij de bijdrage namen de Commissie Amstelveens 

Denksport Centrum. 

(geanonimiseerd)

Ik vertrouw u daarmee gaarne akkoord. 

Met vriendelijke groet / kind regards, 

) 

— 

— 

a 

—— 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

This message sould only be read by those personsto whom ftis addressed and is not intended to be relied wpon y any other person withour subseguent written confirmation of its contents. AI fomn 

of unauhorized use, publication, reprodaetion, 

copying or disclosure of the contents f this emailis not permitted. I you have received this emil in error, please notif the sender immediately. Please also delete the message and l s atachments 

from vour compuer immediates. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



Van: 

r r 

Verzonden: donderdag 3 november 2022 13:52 

Aa — 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

cC: 

Onderwerp: FW: Voorstel beantwoording brief Realisatie Amstelveens Denksport Centrum 

(geanonimiseerd)

Beste N (geanonimiseerd)

Wat ons betreft is je brief prima. De laatste zin over altematieve mogelijkheden dekt niet helemaal de lading. 

  

Wij denken meer aan een zin als: Wij nodigen u uit voor een gesprek om onze standpunten te verhelderen en het 

beschadigde vertrouwen op te bouwen. 

Zie hieronder ter kennisgeving het voorstel wat we zelf hadden gedaan en is afgewezen door de wethouder. 

Ook namens N (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Jeugd en Samenleving, team Samenleving 

  

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 

M _06 -| 

/amstelveen.nl 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

www.amstelveen.nl 

www.aalsmeer.nl 

Aanwezig ma, di, do hele dag, woensdag- en vrijdagochtend 

  

jamstelveen.nl> 

aandag 24 oktober 2022 11:26 

Aan: Raat, Herbert| amstelveen.nl> 

c amstelveen n "< v ."> 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Voorstel beantwoording brief Realisatie Amstelveens Denksport Centrum 

  

    

Beste Herbert, 

Graag akkoord op bespreken van onderstaand voorstel in de staf sport van 25 okt. 

Voor beantwoording van de laatste brief van 21 oktober hieronder een procesvoorstel. 

Voorstel is om alle voorzitters van de betrokken denksportverenigingen uit te nodigen voor een gezamenlijke 

bijeenkomst. Dit is een ambtelijke bijeenkomst zonder de wethouder. De locatie is zorgvuldig gekozen, buiten 

het gemeentehuis in een buurthuis of sporthal. 

Hiervoor nodigen we een professionele gespreksbegeleider uit. We laten dit niet door betrokken ambtenaren 

doen. en BEzijn wel aanwezig om namens de gemeente uitleg te geven. (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Concept agenda: 

-voorstelrondje en daarbij vragen we ze aan te geven wat hun wensen zijn. 

- Uitleggen wat het standpunt is van het nieuwe college wat betreft de een denksportcentrum. 

- uitleggen wat de stappen zijn geweest het afgelopen jaar die maken dat de gemeente genoodzaakt was om 

nu de 800m 2 uit het PVE te halen. 

- Uitleggen wat de stappen zijn die de denksportverenigingen zelf kunnen zetten om te komen tot een 

denksportcentrum, dit zonder verdere ondersteuning van de gemeente. (Wellicht kunnen we overwegen om 

een professionele verenigingsondersteuner/procesbegeleider gedeeltelijk mee te bekostigen, maar beter is om 

dit bij de verenigingen laten om hier zelf in te investeren) 

Voordeel is: 

-We voorkomen dat we volgende week weer eenzelfde brief moeten beantwoorden 

-We verbeteren de relatie met de denksportverenigingen 

- We halen het onderwerp bij deze 2 woordvoerders weg en maken de verenigingen collectief verantwoordelijk 

voor de gang van zaken. 

Voorstel is dat we nu niet direct een brief terug schrijven, maar daarvoor langer de tijd nemen. De eerste 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



stap is om de verenigingen te mailen met deze uitnodiging. Als ze er op in gaan dan kunnen we dit bevestigen 

in de brief cc naar de comissie. 

Ook narens EN (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Jeugd en Samenleving, team Samenleving 

  

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 

M _06 

amstelveen.nl 

www.amstelveen.nl 

www.aalsmeer.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Aanwezig ma, di, do hele dag, woensdag- en vrijdagochtend 

  

Verzonden: maandag 24 oktober 2022 08:57 

Aan: amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Realisatie Amstelveens Denksport Centrum 

Urgentie: Hoog 

Hoi B 

Goede vrije week gehad? 

Pak jij deze weer op? Ik zit vanmiddag vast op raadhuis. 

(geanonimiseerd)

Groet, 

Verzonden: vrijdag 21 oktober 2022 12:21 

Aan! amstelveen.nl> amstelveen.nl> N 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

amstelveen.nl> 

CC: Poppens, Tjapko B =nstelveen.nl>; Raat, Herbert Panstelveen.nl>; Winthorst, Bert 

w; Postbus Griffie Amstelveen <raadsgriffie@amstelveen.nl> 

Onderwerp: FW: Realisatie Amstelveens Denksport Centrum 

Urgentie: Hoog 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Goedemorgen, 

Verzoek van Herbert Raat i of jullie met spoed een concept-beantwoording (collegebrief) willen voorbereiden, 

kort en krachtig, in de lijn van de vorige brief. Deze kan dan komende dinsdag in het college behandeld worden, 

en daarna verzonden 

Met vriendelijke groet, 

r 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Amstelveen 

T (020 

M 06 

amstelveen.nl 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Niet aanwezig op woensdagmiddag 

| 

Verzonden: vrijdag 21 oktober 2022 11:55 

Aan: Poppens, Tjapko p 2mstelveen.nl>; Raat, Herbert Bpamstelveen.nl> (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



CC: Postbus Griffie Amstelveen <raadsgriffie@amstelveen.n|> e casema.nl> 

Onderwerp: Realisatie Amstelveens Denksport Centrum 

(geanonimiseerd)

Geachte heren, 

Bijgaand zenden wij u onze brief van 21 oktober 2022 in antwoord op uw brief van 11 oktober jl. 

Het antwoord is tevens hierbij in kopie aan de Gemeenteraad verzonden via de raadsgriffie met het verzoek aan de 

griffie dit aan alle leden van de gemeenteraad door te zenden. 

Hoogachtend, 

| (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Van: Heus, Debby de 

Verzonden: maandag 7 november 2022 17:54 

Aan: — 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: Fwd: Motie vreemd aan de orde van de dag 

Bijlagen: Kopie van Format motie vreemd aan de orde van de dag.docx 

Ik zou je dit nog mailen. Ter kennisname. 

Verzonden vanuit Outlook voor iO$ 

var e c 

Verzonden: maandag, november 7, 2022 4:08 PM 

(geanonimiseerd)

Aan: Heus, Debby de B =mste!veen.n |> e stelveen.nl> (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Motie vreemd aan de orde van de dag 
  

Ik moet helaas er nu ook vandoor. Er is al veel over en weer gecorrespondeerd tussen college en denksportcentrum. Zie 

informatieve stukken college. Morgen wederom een brief in college. Het dictum moet worden aangepast ik zal Henk hier 

morgen over contacten heb de motie no maar niet in Ibabs gezet 

Van: Postbus Gríffie Amstelveen <raadsgriffie@amstelveen.nl> 

Verzonden: maandag 7 november 2022 15:32 

Aar s voen.n > e veen.nl>; Heus, Debby de (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

jamstelveen.nl> 

: Motie vreemd aan de orde van de dag 
  

Onderwerp: 

Van: Henk Stoffels namstelveen nl> 
Verzonden: maandag / november 2022 15:31 

Aan: Postbus Griffie Amstelveen <raadsgriffie@amstelveen.nl> 

Onderwerp: Motie vreemd aan de orde van de dag 

Hoi Griffie, 

(geanonimiseerd)

willen jullie bijgaand de motie vreemd aan de orde van de dag verwerken in de vergadering van komende woensdag? 

Dank 

Henk Stoffels | raadslid ChristenUnie Amstelveen 

amstelveen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Van: 

Verzonden: woensdag 2 november 2022 09:10 

Aan: 

cC: 

Onderwerp: RE: BC Pegasus Amstelland - 530621 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Hoi Bert, 

Ik pak het op. 

@ e B wien julie even een afspraak met mij inplannen om een en ander door te spreken. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Amstelveen/ Aalsmeer 

T (020 

M(06) 

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

www.amstelveen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Van: Winthorst, Bert 2 mstelveen.nl> (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 1 november 2022 18:19 

n e c voen.nl> 

e O | 

amstelveen.nl> 

Onderwerp: Fwd: BC Pegasus Amstelland - 530621 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

} (geanonimiseerd)

Inzake het denksportcentrum worden we in een juridische procedure getrokken. 

Inhoudelijk weterfien Bvan de hoed en de rand. Wat mij betreft moeten we hier een korte bestuurlijke getinte reactie 

opgeven. De raad het hoogste orgaan in onze gemeente heeft een besluit genomen over het nieuwe kantoor bij het zwembad, waar 

ergeen plek is voor een verlieslatende business case. Er is een gesprek geweest en een brief en daar zijn de inhoudelijke punten 

uitgewisseld. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Kan jij tesamen meten N een korte reactie voorbereiden. Even met mij afstemmen alvorens met pfhouder Herbert Raat. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Groet Bert 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "Poppens, Tjapko” B amstelveen.nl> 

Datum: t november 2022 om 18:02:37 CET 

Aan: "Winthorst, Bert" > amstelveen.nl> 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Kopie: "Raat, Herbert” NPamstelveen.n |> e "stelveen.nl> 

Onderwerp: FW: BC Pegasus Amstelland - 530621 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

  

Ha Bert, 

Net even met Herbert als sportwethouder besproken. Wil jij svp aan juridische zaken evt. samen met andere disciplines 

vragen om hier een reactie op te maken voor B&W van komende week? 

@_wn je svp ontvangst bevestigen. Alvast dank. 

Groet, 

Tjapko 

(geanonimiseerd)

Van v =n Ardenne & Crince Ie Roy P v=nardenne-crinceleroy.nl> 

Verzonden: dinsdag 1 november 2022 17:12 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Aan: Poppens, Tjapko B ="stelveen.nl> (geanonimiseerd)

Onderwerp: BC Pegasus Amstelland - 530621 

  

Geacht college, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Tot mij wendden zich de heer Sien de heer Biiiinamens bij het Denksportcentrum Amstelveen betrokken 

denksportverenigingen (cliënten) met het verzoek om hun belangen te behartigen inzake de ontwikkeling van het 

Denksportcentrum Amstelveen. In dit verband heb ik kennis genomen van de reeds gevoerde correspondentie tussen het college en 

cliënten, waaronder de brief van het college van 26 oktober 2022. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Uit deze correspondentie volgt dat cliënten reeds geruime tijd proberen tot een normaal gesprek te komen met uw college over de 

ontwikkeling van het Denksportcentrum Amstelveen en de gewijzigde standpunten van het college in dit verband. Dit gesprek is tot 

op heden niet tot stand gekomen. Het college heeft tot op heden een gesprek afgehouden, en zelfs in het geheel niet inhoudelijk 

willen reageren op de diverse verzoeken en standpunten van cliënten. Dit terwijl aan cliënten door het college wel het verwijt 

wordt gemaakt afspraken niet te zijn nagekomen of niet te hebben gereageerd. Een reactie zoals neergelegd in de brief van 26 

oktober 2022 is dan misplaatst. 

  

Door cliënten wel een verwijt te maken, maar vervolgens te weigeren inhoudelijk op standpunten van cliënten in dit verband te 

reageren of cliënten zelfs maar te woord te staan toont de gemeente Amstelveen zich geen betrouwbare overheid. Namens cliënten 

wordt uw college hierbij met klem verzocht om op korte termijn een normaal gesprek te agenderen over de ontwikkeling van het 

Denksportcentrum Amstelveen. Een datum voor dit gesprek kan in overleg met gemachtigde worden gepland. 

Ik hoor graag. Om er zeker van te zijn dat u deze brief tijdig ontvangt, zend ik u deze zowel per email als per post. 

Met vriendelijke groet, 

van Ardenne & Crince Ie Roy Advocaten N.V. 

l!vocaal 

van Ardenne & Crince e Roy 

ADvoCaTEN 

   

Van Ardenne & Crinca Ie Roy Advocaten N.V. ("Van Ardenne & Crince Ie Roy") is een naamlaze vennootschap naar Nederlands recht. Opdrachten worden uitsluitend 

geachttezijn aanvaarden uitgevoerd door Van Ardenne & Crince Ie Roy. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Van Ardenne & Crince e Roy ("de 

voorwaarden") an toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden. In de voorwaarden is onder meer bepaald dat iedere 

aansprakelijkheidis beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Ardenne & Crince le Roy wordt uitbetaald, dat Nederlands 

recht van toepassing is en dat de Rechtbank Rotterdam exclusief bevoegd is. De voorwaarden zijn te vinden op http://www.vanardenns-crinceleroy.nl/wp- 

conten/uploads/2017/01/AV-VACLR-19-januari-2017.pát en worden op verzoek toegezonden. Van Ardenne & Crince Ie Roy i statutair gevestigd e Rotterdam en 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62408623 

Dite-mailbericht (inclusief eventuele ijlagen) is uitsluitend bestemd voor de gearesseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als deze e-mail niet voor u 

bestemd is, maken wij u erop attent dat verdere verspreiding, openbaarmaking, vermenigvuldiging ofelk ander gebruik van it bericht strikt verboden is. Indien u dit 

bericht r vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u ons hierover onmiddellijk te informeren en dit bricht (inelusief eventuele bijlagen) en ale kopieën hiervan te 

vernietigen 

Van Ardenne & Crinca Ie Roy aanvaardt geen ankele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door virussen of het onderscheppen van gegevens of voor enige andere 

schade, hoe ook ontstaan, in verband met het gebruik van e-mail als communicatiemiddel 

  

(geanonimiseerd)



Van: 

Verzonden: woensdag 2 november 2022 11:03 

Aan: — 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

Bedankt. 

Met vriendelijke groet, 

Gemee /veen/ Aalsmeer 

T (020) (geanonimiseerd)

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

www.amstelveen.nl 

var: e voen.nl> 

Verzonden: woensdag 2 november 2022 10:48 

t e voen.nl> 

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Bijgaand enkele stukken. Vanaf het raadsbesluit tot onze laatste reactie. 

Groet, 

var e 1o0n.n> 

Verzonden: woensdag 2 november 2022 10:27 

(geanonimiseerd)

Aan| amstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

Prima. Ik begrijp dat er een brief is? Het is n ieder geval handig om die vast te hebben. En misschien (als dat er is) ook 

eerdere correspondentie die van belang kan zijn. 

Met vriendelijke groet, 

LO | 

| 

Gemeente Amstelveen/ Aalsmeer 

" 

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

www.amstelveen.nl 

ver t > 

Verzonden: woensdag 2 november 2022 10:08 

(geanonimiseerd)

A e voen.nl> 

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

(geanonimiseerd)

Wij zitten tot 10 uur in overleg op de eerste etage, dus mogelijk zijn we iets later. Is er nog iets ter voorbereiding nodig? 

Groet, 

  

-- Oorspronkelijke afspraak- 

Van amstelveen.nl> 

Verzonden: woensdag 2 november 2022 10:04 

Aan: B 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  ieaccepteerd: Denksportcentrum 

Tijd: donderdag 3 november 2022 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: kamer 071 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





Van: Winthorst, Bert 

Verzonden: dinsdag 8 november 2022 19:45 

â:?l‘emerp: Re: Denksportcentrum 

top 

Groet Bert 

(geanonimiseerd)

Op 8nov. 2022 om 17:30 heeft e z 5telveen.nl> het volgende geschreven: (geanonimiseerd)

Goedemiddag, 

Even ter info. 

De schriftelijke reactie betreffende het denksportcentrum is naar de gemachtigde gestuurd. Morgen gaat er een geanonimiseerde 

versie richting de raad. 

Met vriendelijke groet, 

e 

Gemeente Amstelveen/ Aalsmeer 

(geanonimiseerd)

T (020) B 

| (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

www.amstelveen.nl 

(geanonimiseerd)



  

Van: D} 

Verzonden: dinsdag 29 november 2022 09:15 

A | 

cc: T 

Onderwerp: RE: Denksportcentrum 

Hoi, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Het klopt dat wij geen subsidierelatie hebben met de bridgeverenigingen. 

Er is alleen vanuit Zorg en Welzijn een kleine jaarlijkse subsidie voor de bridgedrive Amsterdamse Bos. 

Groet, 

r e vor.> 

Verzonden: maandag 28 november 2022 16:58 

(geanonimiseerd)

Aan; jamstelveen.nl>] jamstelveen.nl> 

cC: jamstelveen.nl> 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Denksportcentrum 

Hoi, 

Ik zal deze week een korte reactie op de brief van de gemachtigde van het Denksportcentrum opstellen. Klopt het dat wij geen 

subsidieaanvragen/ procedures hebben lopen van deze club? 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Amstelveen/ Aalsmeer 

T (020) 

M(06) 

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

www.amstelveen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Van: Raat, Herbert 

Verzonden: vrijdag 4 november 2022 12:20 

Aan: 

cC: Poppens, Tjapko; Winthorst, Bert 

Onderwerp: Re: Reactie op schrijven namens Denksportcentrum Amstelveen 

Bijlagen: Reactie Denksportcentrum Amstelveen.docx 

(geanonimiseerd)

Prima, dank en fijn weekend, 

Herbert 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 3nov. 2022 om 16:20 heef t voen.nl> het volgende geschreven: (geanonimiseerd)

Hallo Herbert, 

Bijgaand een concept reactie op het schrijven van t november 2022 namens de heer e de heerBover het 

Denksportcentrum Amstelveen. Kan i je hierin vinden? 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Voorstel om ook een (gelakte) versie naar de gemeenteraad te sturen ter informatie. (Zie ook zin onderaan de brief). 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Amstelveen/ Aalsmeer 

T (2 (geanonimiseerd)

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

www.amstelveen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Van: v anardenne-crinceleroy.nl> namen 
(geanonimiseerd)

<noreply@zivver.com> 

Verzonden: woensdag 16 november 2022 17:21 

Aan: 

Onderwerp: RE: Reactie op uw schrijven met kenmerk BC Pegasus Amstelland - 530621 

Bijlagen: Reactie op schrijven inzake denksportcentrum.pdf 

(geanonimiseerd)

Geachte mevrouw N (geanonimiseerd)

Uw brief (namens het college) van 8 november jl. ontving ik in goede orde. Door het college wordt weer het standpunt ingenomen 

dat de beslissing om niet langer medewerking te verlenen aan het Denksportcentrum Amstelveen op een juiste en zorgvuldige wijze 

tot stand is gekomen en ook voldoende is gemotiveerd. U verwijst daarbij naar het gesprek zoals dat op 1 september jl. heeft 

plaatsgevonden en de opvolgende correspondentie tussen partijen na dit gesprek. 

Cli&en kunnen dit standpunt van het college niet volgen. Zoals eerder aangegeven waren cliBen tot het gesprek van 1 september j. 

niet op de hoogte van het besluit van het college om niet langer medewerking te verlenen aan het Denksportcentrum Amstelveen en 

de verwijten die hen n dit verband worden gemaakt. Integendeel, zij hebben vanaf juni 2022 geprobeerd in gesprek te komen met de 

verantwoordelijk wethouder om de voortgang te bespreken. Onderdeel van deze voortgang was het door de voormalige wethouder 

van uw gemeente zelf voorgestelde ingroeimodel ter financiering van het Denksportcentrum Amstelveen. Dit gesprek is tot september 

afgehouden waarna de mededeling volgde dat de medewerking werd stopgezet. Van hoor- en wederhoor of de mogelijkheid voor cli 

Ben om een reactie af te geven is echter geen sprake geweest. 

cli&en hebben na het gesprek van 1 september jl. gemotiveerd aangegeven waarom zij het handelen van het college onjuist en 

onzorgvuldig achten en hebben getracht tot een discussie over de inhoud met het college te komen. Een inhoudelijke reactie van het 

college bleef echter simpelweg uit. De antwoordbrieven van het college bestaan uit een paar regels, waarin vooral niet op de inhoud 

wordt ingegaan. Dat naar deze brieven wordt verwezen door het college als onderbouwing verbaast dan ook zeer. 

Cli&en verzoeken uw college gelet op het voorgaande nogmaals om voor het einde van deze maand te komen tot een normaal 

gesprek over de inhoud. Bij een nieuwe weigering behouden cli&en zich uitdrukkelijk alle rechten voor. 

Met vriendelijke groet, 

van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V. 

Advocaat 

Fout! Bestandsnaam niet opgegeven. 

s 

Geachte heer N 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ik verwijs u, in reactie op uw schrijven van 1 november 2022 met kenmerk BC Pegasus Amstelland —-530621, naar bijgaande brief. 

De brief is elektronisch ondertekend en wordt u tevens per post toegezonden. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben 

gesormeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Amstelveen/ Aalsmeer 

T (020 (geanonimiseerd)

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

www.amstelveen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





Raadsvergadering d.d.
Motie nummer
Status
Griffier

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Een denksportcentrum in gebouw de Meerkamp

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 09-11-2022

Een plaats voor een denksportcentrum In gebouw “De Meerkamp”

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
- Het voor de volksgezondheid belangrijk is om jong en oud aan het bewegen te krijgen met
als doel de gezondheid van de Amstelveners op peil te houden. Het “oefenen en scherp
houden” van de hersenen hoort daar zeker bij.

- Amstelveen grote waarde hecht aan goede en voor iedereen toegankelijke sport-
accommodaties.

- Amstelveen veel mooie sportaccommodaties heeft. Denk aan het Nationaal
tenniscentrum, het zwembad de Meerkamp en voor hockey: het Wagener stadion.

- Amstelveen diverse schaak-en damverenigingen kent, een mahjongvereniging, een GO club
en twee bridgeverenigingen.

- India, Japan en China grote denksportlanden zijn en Amstelveen een groot aantal inwoners
heeft die juist uit die landen afkomstig zijn.

- Een Denksportcentrum Amstelveen in het gebouw De Meerkamp een unieke kans biedt
om Amstelveners van verschillende nationaliteiten bij elkaar te brengen.

- Het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door het onderzoeksbureau Waardering een
positief beeld geeft t.a.v. het belang van een denksportcentrum in Amstelveen.

- Diverse clubs in Amstelveen hebben aangegeven gebruik te willen maken van een
denksportcentrum.

- In de laatste versie van de begroting 2023 gelden worden vrijgemaakt om een
denksportcentrum in het gebouw De Meerkamp te realiseren.

Overwegende dat:
- De ontwikkeling van een denksportcentrum in Amstelveen grote mogelijkheden geeft voor
Amstelveners, jong en oud om samen een denksport uit te oefenen.

- Een aantal van de huidige locaties in Amstelveen waar denksporten worden beoefend,
worden gesloten of verbouwd, omdat ze verouderd zijn.

- Het Denksportcentrum Amstelveen de mogelijkheid biedt om een verbinding tot stand te
brengen tussen Amstelveners van verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden en
daarmee een positief effect heeft op een samenleving waar we in verdraagzaamheid met
elkaar omgaan.

Verzoekt het college:
- De eenzijdige mededeling door het college aan de denksportverenigingen dat de inrichting
van een denksportcentrum in het gebouw De Meerkamp geen doorgang zal vinden, terug
te draaien.

- Alsnog in overleg met de denksportverenigingen te gaan over deze eenzijdige mededeling.
- Te heroverwegen alsnog het Denksportcentrum Amstelveen te realiseren bij het zwembad in
het gebouw van de Meerkamp.
dat

en gaat over tot de orde van de dag.
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Postbus 4, 1180 BA Amstelveen 

Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum 

van deze brief 

3001 DC Rotterdam 

Datum 8 november 2022 

Uwbriefvan 1 november 2022 

Uwkenmerk BC Pegasus Amstelland - 530621 

Reactie op uw schrijven namens 

Geachte heer EN (geanonimiseerd)

In reactie op uw schrijven van 1 november 2022 namens de heerf en de heer B 

B handelend onder de naam ‘Denksportcentrum Amstelveen’, reageren wij als volgt. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Op 1 september jl. heeft er op verzoek van uw cliënten een gesprek plaatsgehad met de 

portefeuillehouder. Daarbij is meegedeeld dat in het definitieve ontwerp voor de 

uitbreiding van zwembad De Meerkamp geen rekening wordt gehouden met ruimte voor 

het denksportcentrum. De gemeenteraad is hierover op 6 september 2022 schriftelijk 

geïnformeerd. In deze brief, die ook met uw cliënten is gedeeld, is dit besluit uitgebreid 

gemotiveerd. Kort samengevat, is de reden dat niet aan de voorwaarde zoals gesteld in 

het raadbesluit van 7 juli 2021 is voldaan dat de denksportverenigingen zich vooraf 

committeren aan het huren van de beoogde ruimte en de daarbij behorende 

kostendekkende huursom. Vervolgens is er op 11 oktober 2022 en op 26 oktober 2022 

nogmaals schriftelijk met uw dliënten hierover gecommuniceerd. Ons standpunt en de 

motivering hieromtrent wordt derhalve genoegzaam bekend geacht bij uw cliënten. 

Alhoewel wij begrijpen dat uw cliënt graag een ander uitkomst had gezien, achten wij het 

niet opportuun om hierover opnieuw het gesprek aan te gaan. Wij hechten er waarde aan 

om ons te distantiëren van uw stelling dat de gemeente Amstelveen zich niet als een 

betrouwbare overheid toont, enkel en alleen omdat niet ingegaan wordt op het verzoek 

van uw cliënten om nogmaals een gesprek aan te gaan. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, 

de secretaris, de burgemeester, 

Bert Winthorst Tjapko Poppens 

c.c. gemeenteraad Amstelveen onder weglakking van persoonsgegevens 

  

Raadhuis Laan Nieuwer Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

T (020) 5404911 

www.amstelveen.nl 

IBAN NL22 BNGH 0285 0003 14 

Route per bus (overdag ma t/m vrij) 

Lijn 174, halte Raadhuis 

Lijn 186, halte Dorpsstraat + 5 min. 

Plan uw reis via www.92920v.nl 

100/F000/1CT 

0 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Van ingroeimodel tot oorwassing 

of hoe het vertrouwen in de Amstelveense gemeentepolitiek (net als in de landelijk politiek)  

ernstig is geschokt bij meer dan 1.000 Amstelveners 

 

Kort vooraf:  

Oud-wethouder Sport Rob Ellermeijer zl. deed ons de suggestie tijdens gesprekken in 2020/21 het 

beoogde Amstelveens Denksport Centrum (ADC) te combineren met de uitbreiding van zwembad De 

Meerkamp door een aparte etage toe te voegen. Dat resulteerde in een collegevoorstel aan de 

gemeenteraad; het collegevoorstel is in juli 2021 als hamerstuk door de gemeenteraad geaccepteerd. 

 

Met wethouder Ellermeijer werd ook over de huur en financiële bijdrage van de denksportverenigingen 

gesproken. De oud-wethouder gaf ons aan gezien de beperkte draagkracht van de verenigingen een 

ingroeimodel te willen hanteren om daarmee de denksportverenigingen gedurende de opstartfase tegemoet 

te komen.  

Op 1 september 2022 zou een kennismaking met de nieuw benoemde wethouder Sport Herbert Raat 

plaatsvinden om de voortgang van het ADC te bespreken. Het initiatief voor dat gesprek was al in juni 

door ons genomen direct nadat de wethouder benoemd was. Een eerdere datum dan september was 

volgens wethouder Raat niet mogelijk. Het gesprek bleek een oorwassing waarin hij zijn daadkracht zei te 

willen tonen door een streep te halen door het ADC.  

Tot een inhoudelijk gesprek is het met wethouder Raat nooit gekomen want tot de dag van vandaag houdt 

het college een inhoudelijk gesprek waar wij bij herhaling om verzochten categorisch af. Wij menen dat 

sprake is van onbehoorlijk bestuur van het college. 

Waar gaat het hier in essentie om? 

Tot november 2019 functioneerde het Go-centrum aan Schokland als een ADC, waar 10 

denksportverenigingen jarenlang hun thuisbasis hadden en met een dagelijkse programmering (alle 

werkdagen ’s avonds, deels ’s middags en regelmatig in ’t weekend) hun sport beoefenden: Bridge, 

dammen, go en schaken. In totaal was sprake van zo’n 1.000 leden. Dit heeft jarenlang goed 

gefunctioneerd en kon bestaan op basis van inkomsten uit contributie, uit horeca en tevens uit 

sponsorgelden vooral van Japanse bedrijven. 

Na de sluiting van het Go-centrum stonden alle clubs en alle leden op straat. Elk van de clubs is elders 

binnen de gemeente naar passende huisvesting gaan kijken. Feitelijk was en is geen van de verenigingen - 

om uiteenlopende redenen - per saldo positief over de nieuwe huisvesting. Reden waarom het gesprek met 

oud-wethouder Ellermeijer is aangegaan, waarbij een goede oplossing mogelijk leek. Momenteel schiet de 

huisvesting nog steeds flink te kort. 

Sinds juli 2021 heeft de uitvoering van het raadsbesluit om een denksportcentrum samen met de 

uitbreiding van het zwembad De Meerkamp te realiseren helaas weinig voortgang gemaakt. De 

aangewezen projectleider werkte helaas het ADC zelfs herhaaldelijk tegen. Nadat in april/mei een 

architect was geselecteerd, hebben wij vervolgens met de architect kennis willen maken, over de indeling 

van het ADC willen spreken en hadden we ook graag een artist impression ontvangen. De projectleider 

heeft dat tot onze verbijstering meermaals geblokkeerd. Zonder nadere uitwerking kon onze fondswerving, 

die al in de startblokken stond, niet aanvangen. 
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Tussen de regels door - en nogmaals met de verantwoordelijk wethouder is nimmer inhoudelijk over het 

ADC gesproken - horen we dat er een tekort van € 50.000 per jaar zou zijn en dat de 

denksportverenigingen geen gezamenlijke stichting zouden hebben opgericht. 

Wanneer dat de argumenten van de gemeente Amstelveen zouden zijn om een streep te halen door het 

ADC is dat mislijdend, foutief en bedenkelijk. Bovenal zou dat zwalkend gemeentebeleid betekenen, een 

gemiste kans voor zeer veel Amstelveners, incl. talrijke internationals. Hen is door de discutabele ingreep 

van wethouder Herbert Raat de mogelijkheid ontnomen in een eigentijdse en plezierige omgeving 

denksporten en sociale activiteiten te beoefenen terwijl een werkelijke oplossing dringend gewenst is. 

Immers: 

 De begroting Sport van de gemeente bedraagt € 5,2 miljoen (inclusief het zwembad), waarvan € 0 

voor denksporten; het genoemde € 50.000 jaarlijks tekort is daarom < 1% van de sportbegroting. 

 In het kader van de besluitvorming over het denksportcentrum is inmiddels door (en op kosten 

van) de gemeente 3x onderzoek door externe adviseurs uitgevoerd, waarbij ook alle 

denksportverenigingen zijn bevraagd. De uitkomsten bevestigden steeds de volmondige steun 

voor het te realiseren denksportcentrum. 

 Wij hebben groot vertrouwen dat net als bij het Go-centrum een belangrijk deel van de inkomsten 

kunnen worden verkregen uit fondswerving bij het bedrijfsleven; daartoe is wel enige 

medewerking van de gemeente gewenst en tot dusver werd dat juist onthouden. 

 Het vertrouwen in de mogelijke fondswerving is zelfs zo groot dat enkele denksporters bereid zijn 

een tijdelijke garantie voor voldoende huurbetaling van € 10.000 de man/vrouw af te geven; 

 Denksporten staan voor ‘mens sana in corpore sano’ oftewel ‘een gezonde geest in een gezond 

lichaam.’ 

 Het ADC heeft tevens aantrekkingskracht bij internationals. Daarover zijn contacten gelegd met 

de Japanse en Indiase gemeenschap. Van hun kant is duidelijke interesse getoond voor activiteiten 

in het ADC en participatie. 

 Met de denksporten is intensief verenigingsleven gemoeid. Naar verwachting zullen meer dan 

1.000 jonge(re) en oud(ere) Amstelveners op frequente basis bereikt worden. Een probaat 

instrument om vereenzaming onder jong en oud tegen te gaan zonder noemenswaardige jaarlijkse 

kosten voor de gemeente. Dat is duidelijk gebleken tijdens de Corona-periode. 

 Meer dan 10 Amstelveense denksportverenigingen en organisaties zijn enthousiast over het ADC 

en wensen daar gebruik van te maken, te weten: 

#   Bridge:   Aemstelle, B.C. Nieuwer-Amstel, Brivea, De Vliegende Honneur, Minerva,  

     Pegasus-Amstelland; 

#   Dammen:   Damclub 020 

#   Schaken:   Pegasus, Zukertort; 

#   Organisaties:   Japanse damesclub, Indiase expats 

 Denksportcentra zijn in Nederland een bewezen, succesvolle formule met vestigingen op tal van 

plaatsen zoals in Amersfoort, Apeldoorn, Bussum, Haarlem, Leiden, Leidschendam, Utrecht, 

Zoetermeer. 

 De vier belangrijkste denksporten in Nederland zijn bridge, dammen, go en schaken. De 

Nederlandse Bridgebond (NBB) kent ruim 1.050 aangesloten clubs met ca. 120.000 leden, de 

Koninklijke Nederlandse Dambond  heeft 185 verenigingen met samen 4.500 leden, de 

Nederlandse Go-bond (NgoB) kent 30 clubs met samen 900 leden, en de Koninklijke Nederlandse 

Schaakbond (KNSB) heeft ca. 20.000 leden. De omvang van deze sportbonden  onderstreept het 

belang om naast de fysieke sport in Amstelveen ook denksporten daadwerkelijk te steunen.  
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3/3 
 

 Demografisch is in Amstelveen sprake van een verouderde bevolking. Bijna 20% van de volking 

is ouder dan 65 jaar. Landelijk is het gemiddelde 15%. De verwachting is dat de veroudering zal 

toenemen. Een denksportcentrum is dan een welkome en zinvolle voorziening. 

 Een denksportcentrum heeft duidelijk groeipotentieel en wervende kracht. Het kan Amstelveen 

extra aantrekkelijk maken voor het organseren van nationale en internationale toernooien, 

kampioenschappen en wedstrijden, die passen bij een gemeente waar de ambities toch al hoog zijn 

vgl. het tenniscentrum, het Stadshart. 

 Het ADC kan in daluren ingezet worden voor tal van cursussen zoals huiswerkklassen, 

taalcursussen etc., waardoor naast de programmering van vaste gebruikers meer mogelijkheden 

bestaan inkomsten te verwerven. 

 

Conclusie: 

Het is in alle opzichten verantwoord een Amstelveens Denksport Centrum te realiseren in samenhang met 

de uitbreiding van De Meerkamp.  

 

Er is enthousiasme bij de betrokken verenigingen want het ADC zal een oplossing vormen voor jarenlange 

en voortdurende gebrekkige huisvesting. Het ADC zal tevens een wezenlijke sociale functie vervullen en 

is daarmee tegelijkertijd een passend instrument om de vereenzaming van jong en oud tegen te gaan. Het 

ADC zal eveneens een verdere impuls kunnen bieden aan de denksportverenigingen om nieuwe leden aan 

te trekken en de mogelijkheid om nationale en internationale toernooien en wedstrijden te organiseren. 

 

 

Commissie Amstelveens Denksport Centrum 

Amstelveen, 22 november 2022 
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