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Onderwerp: Stand van zaken verkoop Kanaalstraat 257 IJmuiden  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende: 

 

Voor het nader uitwerken van kaders en randvoorwaarden voor de verkoop van het pand  

Kanaalstraat 257 te IJmuiden is een marktconsultatie gehouden. Daarmee is informatie uit de 

markt opgehaald over de mogelijkheden voor de herontwikkeling van het pand. Marktpartijen 

konden tot 15 december 2017 een visie op de mogelijkheden van een herontwikkeling van het 

pand indienen.  

Zes marktpartijen hebben hun visie kenbaar gemaakt. De marktconsultatie geeft een goed beeld 

van de potentie die het pand heeft. Er zijn daarbij diverse mogelijke functies benoemd door 

partijen. Tevens blijkt dat zij veelal een combinatie van functies beogen in het pand.  

Men ziet wel een risico in de kosten die gepaard gaan met het benodigde onderhoud en de 

aanpassingen aan het pand. Wij zijn op de hoogte van de staat van onderhoud van het pand. Bij de 

verkoop zal inzicht worden gegeven in de staat van het pand, waar toekomstige kopers dan ook 

rekening mee kunnen houden bij een eventueel bod. 

 

Wij zijn tevreden met de uitkomst van de marktconsultatie. Er volgt nu nog een gespreksronde met 

de marktpartijen om nadere toelichting te vragen op de ingediende visies.  

Ondertussen start de voorbereiding van het verdere verkooptraject waarbij de kaders en 

voorwaarden worden geformuleerd en aangescherpt aan de hand van de uitkomsten van de 

marktconsultatie. Omstreeks maart zal het college hierover een besluit nemen en wordt u 

geïnformeerd. Verdere  planontwikkeling vraagt wellicht om een wijziging van het 

bestemmingsplan. Dit wordt uiteraard aan u voorgelegd ter besluitvorming. 

 

Met de verenigingen die nog gehuisvest zijn in het gebouw Kanaalstraat 257 zijn wij in gesprek 

over de herhuisvesting. Deze gesprekken verlopen in goede harmonie en constructief. Wij 

verwachten dat alle verenigingen begin 2018 duidelijkheid hebben over het moment waarop zij 

daadwerkelijk zullen verhuizen. Daarin zijn wij flexibel omgegaan met de partijen die tot eind 2017 

een huurovereenkomst hadden. Deze zijn met één kwartaal verlengd. 

  

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 


