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Onderwerp

Huisvesting Natuur- en Milieucentrum De lJzeren Man

Voorstel

1. De raad voorte stellen een kredietvan € 480.500,- (inclusief de kosten van het
raamkrediet) met bijbehorende structurele kapitaallasten van €2t.623,- beschikbaar
te stellen voor het renoveren, uitbreiden en verduurzamen van de accommodatie van
het Natuur- en Milieucentrum De lJzeren Man.

2. De raad te verzoeken in te stemmen met een eenmalig budget van € 20.000,- als
prioriteit in de begroting 2021 voor het uitvoeren van een onderzoek naar een verdere
professionalisering van het Natuur- en Milieucentrum De lJzeren Man.

Inleiding

Het Natuur- en Milieucentrum De lJzeren Man (NMC) is een educatief centrum op thema's
rondom klimaat, natuur, milieu, voedsel, energie, water en duurzaamheid. Naast het
uitvoeren van eigen act¡vite¡ten biedt het NMC onderdak aan verschillende verenigingen die
met deze thema's actief zijn. Het NMC is ook hoofdtoegangspoort tot het grenspark
Kempen-Broek van Nederland.

Het NMC loopt bij de uitvoering van haar activiteiten tegen gebouwelijke beperkingen aan.
Er is onvoldoende geschikte en beschikbare ruimte voor de uitoefeníng van de activiteiten.
Er is ook behoefte aan groot onderhoud en verduurzaming van het gebouw.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan het programma "Weert koerst op
Verbinding" waarin de uitbreiding van het NMC benoemd staat.
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Beoogd effect/doel

1.1Te komen tot passende huisvesting voorhet Natuur- en Milieucentrum De lJzeren Man

voor de uitoefening van de actlvltelten.
1.2 De bestaande accommodatie te verduurzamen zodat deze voldoet aan de normen die

de gemeente Weert nastreeft.
2.l Inzichtte krijgen in de kansen op extra inkomsten en deze kansen ookeffectief

benutten.
2.2 De complementariteit van NMC en gemeente Weert te effectueren zodat beide partijen

profijt van elkaar hebben.

Argumenten

1.1.1 Bij de uitvoering van huidige activiteiten ervaren de vrijwilligers en kernpartnerc
een ruimtetekort.

De manier waarop de accommodatie gebruikt wordt en de aard van het gebruik zijn in de
loop van de jaren veranderd. Ook de intensiteit van het gebruik is toegenomen. Het aantal
kernpartners is inmiddels gegroeid naar elf. Vier jaar geleden waren er zes kernpartners.
Er heeft echter nooit een herinrichting van de beschikbare ruimten en een afstemming van
het gewijzigcl gebruik piaatsgevonden. Door cie beschikbare ruimte anders, meer flexibel
in te delen en het gebruiksrooster meer op elkaar af te stemmen kan een op[imaal gebruik

van de beschikbare ruimten worden gerealiseerd. Samen met een architect kan worden
bekeken op welke wijze hier het best invulling aan kan worden gegeven.

1.1.2 Educatie aan leerlingen moet gescheiden plaatsvinden van bezoekers
Educatie vormt een belangrijk onderdeel van de activiteiten van het NMC. Hiermee vult
het NMC een behoefte vanuit het onderwijs in door de genoemde themat in praktijk
tastbaar te maken, Groepen leerlingen (Basis-, Voortgezet Onderwijs en Hoger
Beroepsonderwijs) worden ontvangen in de centrale bezoekersruimte. Recreatief bezoek
en educatie gaan moeizaam samen. Het aantal groepen scholieren dat door het NMC

ontvangen wordt is de afgelopen vier jaar meer dan verdubbeld. Door deze toename is de
intensiteit van het gebruik van de bestaande accommodatie toegenomen. Gecombineerd
met de actualiteit van de thema's is een uitbreiding van de ruimte voor deze activiteit
wenselijk. Niet alleen voor de ontvangst van groepen maar ook voor het presenteren van
ed ucatieve tentoonstelli ngen.

1.1.3 Huidige kantoor en werkplekken voldoen niet aan Arbonormen
Het huidige kantoor, tevens de werkplekken van het personeel in dienst, leden van de
kernpaftners en de vrijwilligers, voldoen niet aan Arbowetgeving. Het kantoor is

onvoldoende multifunctioneel. Er is onvoldoende gelegenheid om vertrouwelijke
gesprekken te voeren of ongestoord te kunnen werken. Een verder gaande
professionalisering vraagt ook om goede werkplekken.

1.1.4 Onvoldoende opbergruimte
Er is een tekort aan geschikte opbergruimte. Niet alleen in opbergvolume, maar ook in
aard van de opbergruimte. De eisen voor het opbergen van collectiestukken zijn anders
dan die voor het opbergen van gebruiksvoorwerpen. Voor beide doeleinden is er een

tekort. De huidige opbergruimte wordt momenteel eveneens gebruikt als werkruimte voor
het maken van nieuwe projecten.

1.2.1 Noodzakelijk groot onderhoud
De huidige accommodatie van het NMC is 28 jaar oud. De normale levensduur van een
gebouw is 50 jaar waarbij groot (renoverend) onderhoud plaatsvindt tussen de 20 en 25
jaar. De huidige verwarmingsinstallatie voldoet onvoldoende en er zijn problemen met de

vuilwaterafuoer. Vloeren en leidingen, plafonds en wanden moeten deels vervangen en
geschilderd worden.
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1.2.2 Huidige accommodatie is onvoldoende duurzaam
Het NMC zet zich in voor natuur en milieu. Het NMC wil dan ook graag een
voorbeeldfunctie vervullen. Een zichtbare verduurzaming van de accommodatie is hierbij
van groot belang. De gemeente Weeft heeft ook hoge duurzaamheidsambities.

t.2.3 Huidige accommodatie biedt onvoldoende verbinding met de tuinen
Onderdeel van het NMC zijn klimaattuin, geologische tuin, voedseltuin, zintuigenpark,
Tuiny Forest, bijenhal en diverse educatieve routes. Het huidige gebouw biedt
onvoldoende binding en zicht op de buitenvoorzieningen. Bij een verbouwing wordt
bekeken hoe de bezoeker meer zicht kan worden geboden op de mooie omgeving waarin
het NMC gelokaliseerd is. Verder wordt tegelijk onderzocht hoe de bezoekers van het
bosgebied meer binding krijgen met de activiteiten in het NMC-gebouw.

2.1.1 Extra inkomsten zijn noodzakelijk voor een toekomstbestendig NMC
Om de bestaande activiteiten aan te passen aan de behoeften van de maatschappij zal
geÏnvesteerd moeten worden. Investeren in materialen maar ook in mensen. Hiervoor is
extra geld nodig. Als het NMC levensvatbaar wil blijven, dan zullen er extra inkomsten
gegenereerd moeten worden om de extra uitgaven te bekostigen. Het gaat niet om een
incidentele maar een meer duurzame inkomstenstroom.

2.1.2 Thema's van NMC zijn wereldwijd en hier liggen dus kansen
De thema's rondom duurzaamheid, milieu en klimaat zijn actueel en wereldwijd dagelijks
onderwerp van gesprek. Ondernemers en burgers zijn zich steeds meer bewust van de
importantie van gedragsverandering. Er is steeds meer bereidwilligheid om te investeren
in deze onderwerpen. Tot op heden is de voornaamste bron van inkomsten van het NMC
de gemeentelijke subsidie. Het vrijwillig bestuur beschikt over onvoldoende tijd om actief
ondernemers aan zich te binden. De coördinator (0,6 fte) in dienst van de stichting heeft
de tijd meer dan vol met de educatieprogramma's voor onderwijs. De vele vrijwilligers
hebben de handen vol aan het uitvoeren van de eigen activiteiten. Hiermee combineren zij
hun hobby en passie met vrijwillige inzet. Het onderzoeken op welke manier ondernemers
met hun inbreng aan het NMC kunnen worden gekoppeld behoort niet tot de hobby of
passie van de vrijwilligers. Dit mag en kan dan ook niet van hen gevraagd worden.
Door tijdelijk extra capaciteit, met acquirerende kwaliteiten en conceptontwikkeling, aan
te trekken kunnen nieuwe contacten worden gelegd om extra inkomsten te genereren.

2.1.3 Hoofdtoegangspoort Kempen-Broek biedt kansen voor extra bezoekers
Het NMC is de hoofdtoegangspoort van Weert tot het grenspark Kempen-Broek. Hiervoor
hebben in 2015 een aantal investeringen plaatsgevonden. Deze investeringen hebben niet
direct tot een toename in aantal en diversiteit van bezoekers geleid. Wel is de inpandige
herkenbaarheid als toegangspooft vergroot. Momenteel wordt gewerkt aan de aanvraag
voor de Unesco-status Mens & Biosfeer. Dit kan, afhankelijk van de positionering en de
branding een toenemende aanloop voor het NMC betekenen. De parkeervoorziening bij de
huidige locatie van het NMC kan een enorme toestroom aan toeristen niet verwerken. Er
kan wel meer worden ingespeeld op de behoeften van de bezoekers. Door bezoekers de
mogelijkheid te bieden van het nuttigen van iets uit eigen tuin, van eigen kweek of
streekproduct. Naast een mogelijkheid voor extra inkomsten, zou hiermee een toename
van het aantal bezoekers gerealiseerd kunnen worden. Om dit nader te onderzoeken en te
implementeren is extra tijd en specifieke kwaliteit nodig. Het is niet realistisch om de
vrijwilligers hiermee nog extra te belasten.

2.2.t Ambities NMC gaan op bepaalde thema's hand in hand met de ambities van de
gemeente.

Sinds een paar jaar is er een nieuw bestuur bij het NMC gekomen. Dit bestuur heeft
verschillende ambitieniveaus beschreven. Ambitieniveaus in doorontwikkeling binnen de
huidige thema's.
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Ook þinnen de gemeente hebben de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid,
klimaat, natuur, voedsel, energie en water niet stilgestaan. Er zijn ambtenaren met kennis
en expertise op deze gebieden aangeworven. Bestaand beleid wordt verder uitgewerkt,
geformaliseerd en geïmplementeerd.
Door te onderzoeken waarin de complementariteit van NMC en gemeente te vinden is kan
een breder publiek worden bereikt.

2.2.2 Intensivering van de samenwerking tussen NMC en gemeente geeft impuls aan de
doelen van beiden

Ambtenaren, leden van de kernpartners en vrijwilligers zijn dagelijks bezig met dezelfde
thema's, Door de ambtenaren te koppelen aan de kernpaftners en vrlJwilligers worden
kansen en mogelijkheden en faciliteiten op de thema's optimaal inzichtelijk en benut. Het
NMC brengt gemeentelijk beleid op de thema's rondom verduurzaming en milieu onder de
aandacht. Zo kan een groter en meer divers publiek worden bereikt en breder worden
geTnformeerd.

2.2.3 De intensivering van de sarnenwerking voegt iets toe aan NMC en de gemeente
Bij een intensivering van de samenwerklng kan NMC rekenen op:

>

Maar ook voor de gemeente heeft intensivering van de samenwerking positieve gevolgen
Namelijk:

belangrijke thema's.

worden opgepakt.

verenigingen actief op rJiverse lltema's rondom verduurzaming, klimaat en milieu.

andere maatschappelijke instanties.

Kanttekeningen en risico's

Kanttekeninoen:
1.1 Eigen inbreng bestuur NMC
Bij de uitwerking van de raming om te komen tot een bedrag is rekening gehouden met de

wensen van het bestuur en de technisch noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. De

berekening is gemaakt op basis van een tekening waarin de wensen zijn verwerkt. Samen
met het bestuur gaat een definitief ontwerp worden opgesteld. Hierbij zijn het beschikbare
krediet, het creëren van een extra lokaal, het creëren van extra kantoorruimte en

bergruimte de kaders.

1.2 Inhreng gesponsorde bijdragen
Het bestuur van het NMC wil op basis van de concrete plannen bekijken of er bedrijven
genegen zijn een bijdrage te leveren aan de uitbreiding van de accommodatie. Dit kan
door een sponsoring in geld, materialen of uitvoering van werken. Deze inbreng wil het
bestuur bij voorkeur inzetten om nog extra functionaliteit aan het gebouw toe te voegen
Als gemeente werken we hier graag aan mee. Wel zullen er gesprekken gevoerd moeten
worden met het bestuur over de gevolgen van deze extra functionaliteit richting het
eigenaarsonderhoud en de toekomstige exploitatie van het NMC.
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1.3 Zonnepanelen
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het opwekken van zonne-energie lastig is in de
beboste omgeving. Toch is het noodzakelijk dat het NMC eigen energie opwekt om aan de
klimaatdoelstelling Energieneutraal Weert 2040 te kunnen voldoen. Daarom zal apart
worden bekeken of het plaatsen van zonnepanelen op de aanbouw tot de mogelijkheden
behoort. Als dit het geval is dan zal vanuit de beschikbare middelen voor de
verduurzaming van gemeentelijk vastgoed bekeken worden welke middelen beschikbaar
zijn om dit te kunnen realiseren.

1.4 Bijenhal
In de bepaling van het krediet is geen rekening gehouden met de wensen van de imkers.
Het doel is het hoofdgebouw op te waarderen en uit te breiden. Toch hebben de imkers
wel een duidelijke wens. Ze zouden graag een eigen wateraansluiting hebben en een
mogelijkheid om in de bijenhal zelf de honing te slingeren. Voor het slingeren van de
honing is bij het bepalen van het krediet rekening gehouden met de mogelijkheid om dit
binnen het hoofdgebouw te kunnen laten plaatsvinden. Er kan bekeken worden of er een
optimalisatie van de water toe- en afuoer en elektriciteitsvoorziening binnen het budget
gerealiseerd kan worden.

Risico's:
1.1 Vrijwilligers
De gemiddelde leeftijd van het huidige vrijwilligersbestand van het NMC is gevorderd.
Bewustwording is één, actief bezig zijn met de thema's is iets anders. De thema's die
centraal staan binnen het NMC en haar kernpartners en gehuisveste verenigingen is erg
actueel.
De uitbreiding en opwaardering van de accommodatie kan met activiteiten en
tentoonstellingen nog meer worden ingespeeld op beleving. Hierbij staat het gezin nog
meer centraal en kan een nieuw publiek worden aangetrokken. Kinderen inspireren ouders
en andersom. Bezig zijn met milieu en natuur wordt meer een gezinsactiviteit. En daar
maakt men graag tijd voor vrij. Deze ontwikkeling biedt kansen om nieuwe vrijwilligers
aan te trekken. Zo kan kennis worden doorgegeven.

1.2 Behoud van de tuin
Uitbreiding van huisvesting betekent dat een deel van de tuin plaats moet maken voor
stenen. Ontgroenen en verstenen past niet binnen klimaatdoelstellingen en biodiversiteit.
Als uitgangspunt van de bouwopgave geldt dat de impact op de omgeving en biodiversiteit
beperkt zal blijven. In de berekening is uitgegaan van een uitbreiding waarbij de
aangelegde tuin in stand blijft en er minimaal natuur vervangen wordt door stenen.

1.3 Risico inventarisatie is niet verwerkt
Het bestuur van het NMC heeft een verplichte risico-inventarisatie op laten stellen. De
uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend bij de uitwerking van onderhavig raadsvoorstel.
Bij de bepaling van het krediet is wel rekening gehouden met de geschikt maken van
werkruimte voor ARBO-normen. Maar er is onvoldoende inzicht of hiermee alle risico's uit
de inventarisatie ook verholpen zijn. Er wordt naar gestreefd om eventuele extra kosten
binnen beschikbare budgetten te verwerken.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het krediet van € 480.500,- wordt in de begroting 2021 opgenomen. De jaarlijkse lasten
bedragen € 2L.623,- (met een afschrijvingstermijn van 25 Jaar en rente percentage van
0.s%)
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Deze kapitaallasten worden opgenomen bij de exploitatie vastgoed (objectnummer
8500303). Het bedrag dat ten laste van het raamkrediet beschikbaar is gesteld (€ 25.000)
vloeit met deze kredietstelling terug naar het raamkrediet.

Het eenmalig budget van € 20.000,- wordt als prioriteit in de begroting 2021 ingediend.

Duurzaamheid

De schil van de huidige accommodatie wordt opgewaardeerd naar minimaal schillabel B.

Dit komt voor het NMC overeen met een rc-waarde van mlnlmaal 3,5 m2K/W (bron: PBL

Startanalyse Aardgasvrije Buurten). Hiermee wordt de warmtevraag gereduceerd en is het
gebouw geschikt om (in een later stadium) met een aardgasvrije energievoorziening te
worden verwarmd en/of gekoeld.

Voor de verbouwing en uitbreiding wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame
materialen. Ook wordt onderzocltt of dak en gevel kunnen worden gebruikt voor panelen

t.b.v. energieopwekking en eventueel voor groenvoorziening t.b.v. natuurlijke koeling,
waterbuffering en versterking van biodiversiteit, ook gezien in het kader van de

voorbeeldfunctie die de gemeente Weert heeft naar zijn ¡nwoners.

Uitvoering/evaluatie

Na vaststelling van het krediet door de raad zal een werkgroep worden opgericht. In de
werkgroep zitten vertegenwoordigers van NMC en haar kernpartners en de gemeente. De

tekening op basis waarvan de berekening van het krediet gemaakt is zal in detail worden
uitgewerkt. Op basis hiervan zal een bestek worden opgemaakt die als grondslag voor de

offerte uitvraag geldt.
De onderhandsc aanbesteding zal in overleg met de afdeling inkoop plaatsvinden. Hierbij
zal de prijs een belangrijk onderdeel van de keuze zijn. Maar daarnaast wordt ook dc
doorlooptijd en de wijze waarop de "overlast" van de werken wordt beperkt meegenomen
in de afweging.
De opdracht wordt gegund aan de partij die het meest voldoet aan de gestelde criteria.
Het bestuur van het NMC heeft aangegeven ondersteund te willen worden in het traject.
Maar wil wel graag actief participeren in de verdere uitwerking van het ontwerp. Daar
waar mogelijk zullen vrijwilligers voor hand en spandiensten worden ingezet.

Gommunicatie/ participatie

Voorafgaand aan dit voorstel is intensief gesproken met het bestuur van het NMC. De

inhoud van het voorstel is besproken en het bestuur heeft de kernpartners en

verenigingen ingelicht over de voorgenomen plannen. Zowel NMC als de kernpartners en

de verenigingen kunnen zich vinden in de voorgenomen plannen en hebben zin om de

schouders er onder te zetten.
Met het bestuur van het NMC is intensief contact over de aard van de verbouwing en de
planning. Na vaststelling van het beschikbare krediet gaat het programma van eisen in
cletail worden uitgewerkt. Het is de bedoeling om tijdens de verbouwing de activiteiten zo

veel als mogelijk doorgang te laten vinden. Dit gaat in overleg met het bestuur van het
NMC.
Het bestuur van het NMC draagt zorg voor de communicatie met de verenigingen en

overige gebruikers van de accommodatie. Ook tijdens de voorbereidingen en de

uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden.
Uiteraard kan op verzoek van het bestuur van het NMC de gemeente hierin ondersteunen.
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Overleg gevoerd met

Intern:

Werner Mentens, senior beleidsadviseur groen, natuur en landschap
Tjalle Fijlstra, duurzaamheidscoördinator
Marjo Beeren, beleidsmedewerker ruimte
Marian Arts, beleidsmedewerker ruimte
Loes Janssen, beleidsmedewerker duurzame leefomgeving
Rianne Bader, ruimtelijk ontwerper
Randy Habets, beleidsmedewerker Toerisme en Recreatie
Peter Kuppens, beleidsadviseur
Renata Bruinsma, stadsecoloog
Edward Salman, afdeling Financiën

Extern:

Marleen Gresnigt-Raemaekers, voorzitter NMC
Mari-An Gerits, bestuurslid NMC
Jet Joris, coördinator NMC

Bijlagen:

Schetstekening van Schreven's Bouwkosten Advies-buro B.V. betreffende
uitbreiding op basis waarvan berekeningen zijn gemaakt.
Berekening krediet behoefte van Schreven's Bouwkosten Advies-buro B.V
Specificatie kredietbehoefte van Schreven's Bouwkosten Advies-buro B.V.
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