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Vraagstelling 

• Bestuurlijke vraag: Wat te doen met HHNK aan de Schepenmakersdijk? 

• Vraag: Visie op huisvesting op basis van de vraagstelling. 

 

Kaders 

• Uitbreiding huidige KCC is noodzakelijk. 

• Mogelijke fusie met de Gemeente Zeevang. 

• Een objectief, onafhankelijk onderzoek, door Fund’m, gepresenteerd aan 
het College, nu aan u. 
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Waarom Fund’m past bij deze vraagstelling. 

 
 • Gemeente Utrecht (herhuisvesting ontwikkeling Stationsgebied) 

• Gemeente Leiderdorp (re-locatie, duurzame nieuwbouw ) 

• Gemeente Zwolle (herinrichting) 

• Gemeente Goeree-Overflakkee (herhuisvesting fusiegemeente) 

• Gemeente Schagen (onderzoek huisvesting KCC) 

• Gemeente Medemblik (herhuisvesting, in vm. DSB-pand) 

• Gemeente Leusden (herhuisvesting) 
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Analyse en plan herhuisvesting 

 
• Interviews 

• Twee gemeentesecretarissen  
  (Gemeente Edam-Volendam en Gemeente Zeevang). 
• Twee wethouders (Gemeente Edam-Volendam). 
 

• Bezoek aan de locaties t.b.v. inventarisatie. 

 

• Bestudering aanwezige dossiers. 
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Locaties 

• Schepenmakersdijk 

• Mgr. C. Veermanlaan 

• W. van de Knoopdreef 

• Julianaweg 

• Zeestraat 

• Gemeente Zeevang 
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Buiten de scope 

Julianaweg 
Uitvoerend orgaan brandweer 

Zeestraat 
Strategische aankoop t.b.v. 
centrumplan ontwikkeling 
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Buiten de scope 

Zeevang 

Toekomstige vraag 

(eventuele fusie). 
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Binnen de scope 

W. van de Knoopdreef Mgr. C. Veermanlaan Schepenmakersdijk 
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HHNK, Schepenmakersdijk  
 
Niet geschikt voor de huisvesting van ambtenaren, wel als 
vergadercentrum. 

• Kleine ruimtes (hoogtes en afmetingen) 

• Inefficiënte indelingsmogelijkheden 

• Onvoldoende daglicht, op vele plekken 

• Klimaattechnische, installatietechnische conditie 

• Bouwkundige conditie 

• Slechte sanitaire voorzieningen, aantal en uitstraling 

• Slechte eigen parkeergelegenheid 

• Hoge financiële lasten, vaste en eenmalige 
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Daglicht 



thuis in de gebouwde omgeving 

Titel van de presentatie 

Technische conditie 
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Installatietechnisch 
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Sanitair 
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Vergadercentrum, HHNK Schepenmakersdijk 
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Conclusie HHNK, Schepenmakersdijk  
 

• Vergadercentrum, 
met het 
calamiteitencentrum 

 (in nieuwbouw)  

 inclusief een aantal  

 (flex)werkplekken 
t.b.v. de functie. 
vergadercentrum 

• Deel afstoten of  

 andere bestemming 
(d.m.v. verhuur of 
verkoop). 

 
 

 

 

 

Circa 1050 m² BVO 
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Aanpassingen Schepenmakersdijk 

Huidige entree vervalt 

Aanpassen tot nieuwe entree 

Publieksfunctie vergroten 
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Te behouden locaties 
 

W. van de Knoopdreef 

• Ligging centraal in gemeente, redelijk aantal parkeerplaatsen 

• Relatief goed/jong pand, mogelijkheden voor KCC en Front Office 
voor de gemeente! 

• Efficiënte indelingen mogelijk: vrije constructie, goede installatie! 

 

Mgr. C. Veermanlaan 

• Relatief goedkope locatie, goed bereikbaar, klein aantal 
parkeerplaatsen 

• Nu in mindere staat, maar kan na relatief simpele aanpassingen 
goed als kantoorfunctie voldoen, Back Office van de gemeente! 

• Efficiëntere indelingen mogelijk: ook Arbo technisch. 
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Kerngetallen Knoopdreef 

• 2.856 BVO m². 

• Nu 123 werkplekken (tegen een ideale vierkante meter norm van 
142 werkplekken). 

• Er zijn 140 werkplekken mogelijk. 
 

Kerngetallen Veermanlaan 

• 1.215 BVO m². 

• Nu 54 werkplekken (tegen een ideale vierkante meter norm van 
60 werkplekken). 

• Locatie staat extra onder druk door Arbo normen (hygiëne, 
voorzieningen en m2-ruimte). 

• Er zijn 35 werkplekken mogelijk. 
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Het College denkt na over invoering van               
Het Nieuwe Werken: efficiënte organisatie 

 

Een Programma van Eisen van een gemeentehuis bestaat uit:  

• Raadszaal, is toegelicht. 

• Klantencontactcentrum, KCC, op de Knoopdreef. 

• Kantoorfunctie, Front/Back Office van de Knoopdreef en de 
Veermanlaan. 

 
De huidige gemeente heeft 188 
fte’s, d.m.v. de invoering van Het 
Nieuwe Werken zijn bij een veilige 
0,8 norm 150 werkplekken nodig, 
i.p.v. van de huidige 175 werk-
plekken. 
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Inventarisatie werkplekken 

 

HHNK, Schepenmakersdijk 

• Vergader/Calamiteitencentrum, extra (flex)werkplekken t.b.v. 
vergadercentrum. 

Locatie W. van de Knoopdreef 

•  Front office (circa 140 werkplekken). 

•  KCC doormiddel van creëren publiekshal met 5 generieke balies    
en een receptie. 

Locatie Mgr. C. Veermanlaan 

•  Back Office (circa 35 werkplekken, conform Arbo norm). 

Totaal  

175 werkplekken. Ruim voldoende ten opzichte van de benodigde 
150, HNW. Hiermee kan ook een eventuele fusie met de gemeente 
Zeevang worden opgevangen. 
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Conclusie 
 

 

1. Een vergadercentrum, met calamiteitencentrum, op 
de locatie HHNK, Schepenmakersdijk. 

 

2. KCC en huisvesting van ambtenaren van de Front 
Office op de locatie W. van de Knoopdreef. Een  
Back Office op de locatie Mgr. C. Veermanlaan. 

 

3. Het overwegen, door het College, van de invoering 
van Het Nieuwe Werken, voor een efficiëntere 
organisatie. 
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Aanbevelingen 

Fund’m heeft het College geadviseerd: 

• Een standpunt  in te nemen over invoering Het Nieuwe Werken. 

• De mogelijkheden voor de onderverdeling en het gedeeltelijk 
afstoten van het HHNK nader te onderzoeken. 

• De ruimtelijke planvorming van het KCC op te starten. 

• Te besluiten over planvorming herinrichting KCC/Front Office van 
de locatie de Knoopdreef en de Back Office van de locatie 
Veermanlaan. 

• Alle voortvloeiende financiële consequenties te onderzoeken en 
af te wegen. 

 

Het College vraagt de gevoelens van de gemeenteraad n.a.v. deze 
presentatie. 
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