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Wat vooraf ging en raadsbesluiten:

• ~~-2015: diverse initiatieven

• 2016: Lokale stichtingen nemen initiatief

• 2017: Gemeente neemt regie

• februari 2018: raadsinitiatief kaders

• 1e helft 2019: breed participatieproces

• november 2019: besluitvorming gemeenteraad
Uitvoeringskader, inclusief begroting

• november 2021 actualisatie begroting



Principes Uitvoeringskader 2019

• Investering in Egmond aan den Hoef.

• Centrale organisatie, bestaande en nieuwe

organisaties verenigen.

• Totaalconcept, cultuur aangevuld met 

horeca.

• Zowel voor bewoners als (regionale) 

bezoeker.

• Budget neutraal, investeringen hoeven niet

terug verdiend te worden.

• Onderhoudskosten betalen uit

huuropbrengsten. Maatschappelijke functies

betalen minder dan commerciële functies.





Fase 1, Cultuurhuis Huys Egmont

1. Huys Egmont dient een gedegen bedrijfsplan in, 

college stelt vast in 2020.

2. Permanente en tijdelijke expositie, bibliotheek, 

lokale functie, 

3. Realisatie verbouwing in 2021, nog bijna 4 ton 

nodig voor permanente expositie.

4. 2020-2021: Oprichting centrale organisatie wordt

voorbereid, werkgroep met stichtingen stellen

gezamenlijk de kaders vast. Financiën en 

bestuurders staan nog open.  



Uitvoeringskader, fase 2, Slotweg 42-44

• 2021: Aankoop Slotweg 44

• Juni 2021: College stelt het ingediende bedrijfsplan voor

Hafre als kleinkunstpodium vast, voor het Vierkant.

• November 2021: start openbare inschrijving Slotweg 42-

44.

• Dec 2021: Drie inschrijvingen voor Slotweg 42. Voor

Slotweg 44 geen inschrijvingen, wel twee 

geïnteresseerden.



Uitvoeringskader Fase 2, Slotweg 42-44



Uitvoeringskader, selectiecriteria

1. De ontwikkeling sluit aan bij de geformuleerde doelstellingen

en ambities zoals genoemd in het Uitvoeringskader

2. Bijdrage aan de ontwikkeling van het Slotkwartier als totaal en lokale binding

3. Visie op beheer tuin

4. Geboden huurprijs en bijdrage aan centrale organisatie

5. De herontwikkeling heeft financieel bestaansrecht

6. Inschrijver beschikt over referenties



Motie

Raad neemt in februari 2022 een motie aan:

• Stilleggen werkzaamheden Slotkwartier;

• Gesprek zeven stichtingen en college;

• Een raadsinformatieavond.



Stappenplan

April 2022: stappenplan college in afstemming met zeven stichtingen.

Als volgt uitgevoerd: 
1. Mei: Ontkoppeling procedure restauratie en herbestemming. 
2. Juni: Overleg Centrale Stichting in oprichting  Erfgoed Deal, subsidies.
3. Augustus: Presentaties 3 initiatiefnemers aan bestaande stichtingen, de 

stichtingen geven het nieuwe college advies.
4. September – oktober: Met de initiatiefnemers worden 1 op 1 gesprekken 

gevoerd over de uitwerking van het plan, stichtingen brengen wensen in.
5. Stichtingen geven input voor invulling Slotweg 44.
6. Raadsinformatieavond stand van zake en vervolg;  feb 2023.
7. Besluitvorming: Vervolg afstemmen over ruimtelijke procedures.



Bouwkundige Restauratie Slotweg 42-44 

• Juni 2022; Bouwkundige restauratie vergunning Slotweg 42 en 44 

afgegeven.

• Nov. 2022; Succesvolle Europese aanbesteding binnen begroting.

• Nov. /dec. 2022; restauratiesubsidie provincie NH en 

duurzaamheidssubsidie Rijksdienst. Ruim 400.000 euro (provincie NH, 

restauratie) + 300.000 euro (RVO) = 7 ton) 

• Januari 2023: start restauratie

• Feb/maart 2024: oplevering restauratie



Besluitvorming gebruiker Slotweg 42

Input voor besluit college:
• Beoordeling openbare inschrijving januari 2022 

onafhankelijke toetsing door een second opion
• Advies stichtingen, september 2022
• Inzichten verkregen uit lokale gesprekken
• Informatie verkregen uit deze raadsinformatieavond

Voorwaarden toekenning: 
• geen concurrentie, onderlinge versterking
• ruimtelijke procedure gebruik
• Bibop



2023: Gezamenlijk verkennen fundamenten en openbare ruimte

1. Aanvraag Erfgoed Deal

2. Betrekken fundamenten: historische en culturele evenementen

3. Tuin achter Hoeve Overslot: verbindende moestuin

4. Herinrichten openbare ruimte: weekmarkten en dergelijke

5. Oprichting centrale stichting: centrale marketing en organisatie (vrijwilligers)


