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1.1 Achtergrond en vraagstelling 

De leefbaarheid in de kern Biezenmortel, onderdeel van de gemeente 

Haaren, staat onder druk. Jongeren en (zorgbehoevende) ouderen verlaten 

het dorp. De bevolkingssamenstelling van Biezenmortel wordt gekenmerkt 

door relatief veel gezinnen met kinderen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. 

Gezinnen met jonge kinderen (< 15 jaar) en ouderen (≥ 65 jaar) zijn 

ondervertegenwoordigd. De inwoners van Biezenmortel willen deze 

ontwikkeling omkeren en hebben zich daartoe verenigd in een coöperatieve 

(dorps-)vereniging. Coöperatie Biezenmortel, gemeenschapshuis De 

Vorselaer en de Franciscusschool Biezenmortel hebben gezamenlijk een 

aantal speerpunten geformuleerd om de leefbaarheid te verbeteren: 

 “Een schoolgebouw dat een rijke en krachtige leeromgeving voor 

toekomstgericht onderwijs aan de Franciscusschool biedt; 

 Een multifunctioneel gebouw met sportzaal en maatschappelijke 

ruimtes voor De Vorselaer; 

 Nieuwe woningen: op korte termijn minimaal 160 woningen voor 

doelgroep 25-45 jaar; 

 Meer huurwoningen en flexwoningen (levensloopbestendige 

woningen); 

 Een goede OV-ontsluiting van het dorp.” 

 

                                                

1 Toekomstvisie Kom Biezenmortel van de Beukenhof d.d. 10 januari 2019 

Dit haalbaarheidsonderzoek richt zich (primair) op de eerste twee 

speerpunten. Coöperatie Biezenmortel heeft Team Sygma verzocht de 

mogelijkheden om te komen tot een nieuw multifunctioneel gebouw te 

onderzoeken. De volgende te onderzoeken scenario’s zijn geformuleerd:  

1. Renovatie van het huidige gebouw van De Vorselaer en de gymzaal en 

behoud van het huidige scoutinggebouw; 

2. Vervangende nieuwbouw voor De Vorselaer en de gymzaal op de 

huidige locatie van De Vorselaer; 

3. Uitbreiding en verbouwing van de Franciscusschool op zodanige wijze 

dat de Franciscusschool, De Vorselaer en de gymzaal op de locatie 

Franciscusschool worden gehuisvest; 

4. Vervangende nieuwbouw voor De Vorselaer, de gymzaal en de 

Franciscusschool: 

a. Op de huidige locatie van De Vorselaar; 

b. Op de huidige locatie van de Franciscusschool.  

 

Voor de scenario’s 2 t/m 4 is tevens de optie van een sportzaal (2 vloeren) 

onderzocht. De Beukenhof heeft in haar visie1 op de ontwikkelingen 

aangegeven structureel gebruik te willen maken van een sporthal (3 

vloeren) voor (dag)activiteiten van groepen die bij hen te gast zijn. Echter 

op beide locaties ontbreekt de fysieke ruimte om een sporthal te realiseren. 

In scenario 2b, 4a en 4b is uitgegaan van een sportzaal.   

1 Inleiding 
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1.2 Werkwijze 

In het kader van het haalbaarheidsonderzoek zijn de volgende 

werkzaamheden uitgevoerd: 

1. Onderzoek locaties 

Er is onderzoek uitgevoerd naar de huidige locaties van het 

gemeenschapshuis en de Franciscusschool. Daarbij is in beeld 

gebracht: 

 welke ruimtebehoefte de school, het gemeenschapshuis en de 

sportvoorziening hebben. Dit is gebeurd in de vorm van een globaal 

ruimtelijk programma van eisen dat in overleg met coöperatie, 

gemeenschapshuis en school is opgesteld; 

 of het ruimteprogramma in zijn geheel of deels op de locaties 

ondergebracht kan worden; 

 hoe het ruimteprogramma in de ruimtelijke context gerealiseerd 

kan worden. Dit is gedaan aan de hand van massastudies waaruit 

de stedenbouwkundige context en het gebouwvolume van het 

nieuwe MFC blijkt; 

 of het bestemmingsplan van beide locaties de beoogde 

ontwikkeling toelaat. Indien dat niet het geval is, is aangegeven op 

welke aspecten het bestemmingsplan herzien zal moeten worden 

om de ontwikkeling mogelijk te maken; 

 op hoofdlijnen de ontsluiting en parkeermogelijkheden van de 

locaties.   

2. Investeringen en eventuele grondopbrengsten 

Er zijn investeringskostenramingen opgesteld voor de vier scenario’s. 

Daarbij zijn interne kentallen voor vergelijkbare voorzieningen 

gehanteerd. 

Verder is in beeld gebracht op welke wijze de investeringen gedekt 

kunnen worden. Daartoe zijn voor de geformuleerde scenario’s 

grondexploitaties opgesteld, uitgaande van herbestemming van 

vrijvallende ruimte voor woningbouw.  

 

De uitkomsten van bovenstaande werkzaamheden zijn in voorliggende 

onderzoeksrapportage opgenomen.  

 

1.3 Leeswijzer 

In  hoofdstuk 2 is de ruimtebehoefte van de betrokken partijen beschreven. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de scenario’s tot in detail. Tevens zijn in dit 

hoofdstuk massastudies opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn de doorrekeningen 

van de scenario’s opgenomen. In hoofdstuk 5 de exploitatiebegrotingen van 

de scenario’s 2b en 4a en tenslotte in hoofdstuk 6 zijn de conclusies 

opgenomen.  

 

1.4 Status massastudies en ramingen 

In deze rapportage is een aantal massastudies opgenomen. We merken 

nadrukkelijk op dat geen sprake is van ontwerpen, maar indicatieve 

massa’s/vlekkenplannen om antwoord te kunnen geven op de 

onderzoeksvragen. Indien een scenario tot realisatie komt, zal een architect 

de daadwerkelijke invulling van het scenario uitwerken.  

 

De ramingen in deze rapportage zijn gebaseerd op de globale ruimtelijke en 

financiële uitgangspunten die deze fase van het proces kenmerkt. Dat 

betekent dat keuzes in het vervolg van het proces nog invloed kunnen en 

zullen hebben op de ramingen.  



 

  

Globale ruimtebehoefte per scenario 
 

Programma huidig 1 2a 2b 3 4a 4b

in m2 bvo renovatie nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw MFC nieuwbouw MFC

De Vorselaer De Vorselaer De Vorselaer naast school locatie De V. locatie school

sportaccommodatie: bestaand gymzaal + sportzaal gymzaal - sportzaal sportzaal

gemeenschapshuis 395                  395                  300                  300                  300                  300                  300                  

(gym-/sport-) zaal 196                  196                  540                  720                  320                  720                  720                  

kleedruimten 96                     96                     100                  120                  100                  120                  120                  

bergingen 327                  77                     100                  120                  120                  120                  120                  

school 1.093               850                  700                  700                  

KOV -                   175                  175                  175                  

scouting 326                  326                  

2.433               764                  1.040               1.260               1.865               2.461               2.135               

Scenario's
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In overleg met Coöperatie Biezenmortel, De Vorselaer en Cadans Primair is 

de ruimtebehoefte van de gebruikers bepaald. Dit heeft geleid tot een 

globaal ruimteprogramma dat nader wordt toegelicht in dit hoofdstuk.  

 

2.1 Gemeenschapshuis De Vorselaer 

2.1.1 Oppervlakte bestaand 

Gemeenschapshuis De Vorselaer beschikt op dit moment over de volgende 

ruimten: 

 Bar met zaal; 

 Kleine zaal (te koppelen met naastgelegen barzaal); 

 Grote vergader-/activiteitenruimte; 

 Kleine vergader-/activiteitenruimte; 

 Toneeltoren (gekoppeld aan gymzaal); 

 Diverse bergruimten voor het gemeenschapshuis en verenigingen.  

 Ondersteunende ruimten zoals een keuken, kantoor beheerder, 

toiletruimten, installatieruimte e.d.; 

 

De oppervlakte van de bestaande gemeenschapshuisruimten bedraagt circa 

395 m2 BVO2, exclusief bergingen. De oppervlakte van de diverse 

bergruimten in het gemeenschapshuis bedraagt 327 m2 BVO. Deze 

bergingen zijn deels om en onder de toneeltoren gelegen. 

                                                
2 BVO: bruto vloeroppervlakte 

Een deel van de bergingen wordt ook gebruikt als materialenberging voor 

de aan het gemeenschapshuis gekoppelde gymzaal.  

 

2.1.2 Oppervlakte nieuw 

In overleg met het bestuur van De Vorselaer is een ruimteprogramma 

vastgesteld. Dit ruimteprogramma omvat 300 m2 BVO 

gemeenschapsruimten en 100 m2 BVO bergruimte3 voor het dorpshuis en 

verenigingen. Dit betekent een verkleining ten opzichte van de huidige 

oppervlakte van De Vorselaer.  

 

Als bijlage 1 bij deze rapportage is de plattegrond van het huidige gebouw 

van De Vorselaer gevoegd.  

 

2.2 Gymzaal 

2.2.1 Oppervlakte bestaand 

De huidige gymzaal is gekoppeld aan gemeenschapshuis De Vorselaer en 

wordt tevens als grote zaal voor het gemeenschapshuis ingezet. De 

gymzaal is ca. 196 m2 BVO groot. De afmetingen van de oefenvloer 

bedragen circa 9,8 x 16,9 m2. De oppervlakte van de oefenvloer wordt 

beperkt door het podium dat doorloopt tot op de oefenvloer.  

 

3 De materialenberging van de gymzaal is separaat benoemd bij de gymzaal. 

2 Ruimtebehoefte 



 

  

Naast de gymzaal zijn kleedruimten gelegen. De oppervlakte van deze 

kleedruimten bedraagt circa 96 m2 BVO. Naast de gymzaal zijn ook 

bergruimten gelegen. De oppervlakte van deze bergruimten (ca. 30 m2 

BVO) is opgenomen in de hiervoor genoemde bergruimten van het 

gemeenschapshuis (327 m2 BVO). De totale oppervlakte van de bestaande 

gymzaal bedraagt aldus circa 322 m2 BVO.  

 

2.2.2 Oppervlakte nieuw 

In overleg met De Vorselaer, Coöperatie Biezenmortel en Cadans Primair is 

het ruimteprogramma voor de nieuwe gymzaal bepaald. Hierbij kwam naar 

voren dat in het dorp de nadrukkelijke wens bestaat een sportzaal (=twee 

gymzaalvloeren) te realiseren. De beperkte oppervlakte van de huidige 

gymzaal wordt door veel sporters uit Biezenmortel als knelpunt ervaren en 

leidt tot sporten in andere dorpskernen. Dit heeft ertoe geleid dat er drie 

afmetingen voor de sportvoorzieningen zijn bezien in de scenario’s: 

 Gymzaal-min: gymzaal met oefenvloer 12 x 21 = 252 m2, totaal 455 m2 

BVO conform Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haaren 

2006; 

 Gymzaal-plus: gymzaal met oefenvloer 16 x 28 = 448 m2, totaal 640 m2 

BVO, conform van NOC*NSF4; 

 Sportzaal: zaal met twee oefenvloeren 22 x 28 m2 = 616 m2, totaal 840 

m2 BVO. 

 

                                                
4 Normen voor overdekte multidisciplinaire sportaccommodaties, code norm NOCNSF-US1-D.1, 
NOC*NSF, januari 2011. De KVLO volgt in haar ‘Normen gymnastieklokalen en 
sportzalen/delen van sporthallen met schoolgebruik 2005’ de indeling van NOC*NSF.  

Als bijlage 2 bij deze rapportage zijn de oppervlaktenormen van NOC*NSF 

opgenomen alsmede de daarbij behorende sportmogelijkheden. Om een 

indruk te krijgen van de sportbehoefte van het dorp Biezenmortel is een 

eerste rondvraag gedaan naar wensen. Deze globale inventarisatie is als 

bijlage 3 bij deze rapportage opgenomen.  

 

2.3 Basisschool Franciscus 

2.3.1 Oppervlakte bestaand 

De oppervlakte van het huidige gebouw van basisschool Franciscus 

bedraagt circa 1.093 m2 BVO. Deze oppervlakte omvat tevens een 

groepsruimte en nevenruimten voor peuteropvang (Kindertuin) en een 

kantoor voor sociaal werk (totaal ca. 182 m2 BVO). De bestaande 

oppervlakte voor de basisschool bedraagt daarmee circa 911 m2 BVO. 

Volgens de gangbare ruimtenormen5 voor schoolgebouwen zoals 

opgenomen in de modelverordening van de VNG kan het schoolgebouw 

daarmee ruimte bieden aan 141 leerlingen.  

 

Als bijlage 1 bij deze rapportage is de plattegrond van het huidige gebouw 

van basisschool Franciscus gevoegd.  

 

5 De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haaren 2006 hanteert nog 
ruimtenormen van voor de groepsgrootteverkleining in het basisonderwijs. Sinds 2000 
adviseert de VNG haar leden een andere systematiek aan te houden.  
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2.3.2 Oppervlakte nieuw 

Voor de nieuwe basisschool is uitgegaan van een ruimtebehoefte van 100 

leerlingen. De school telde op teldatum 1 oktober 2018 95 leerlingen. De 

leerlingenprognoses6 laten zien op termijn een daling naar 70 à 80 

leerlingen zien. Bij het vaststellen van de ruimtebehoefte in het kader van 

deze rapportage is dus rekening gehouden met een stabilisatie van het 

huidige aantal leerlingen.  

 

Vanwege de ambitie van Coöperatie Biezenmortel om met het dorp 

Biezenmortel te groeien met 160 extra woningen, dient het ontwerp van de 

school schaalbaar (toekomstige uitbreiding) te zijn.  

 

De ruimtebehoefte voor 100 leerlingen bedraagt volgens de ruimtenormen 

in de modelverordening van de VNG 703 m2 (afgerond 700 m2) BVO.  

 

2.4 Kinderdagverblijf 

2.4.1 Oppervlakte nieuw 

De bij dit onderzoek betrokken partijen hebben de nadrukkelijke wens geuit 

ruimten voor kinderopvang te betrekken bij het onderzoek zodat 

basisschool Franciscus kan uitgroeien tot een volwaardig integraal 

kindcentrum (IKC). Daartoe is rekening gehouden met de realisatie van 

anderhalve groep kinderdagopvang. Buitenschoolse opvang kan in 

onderwijsruimten plaats vinden. Hiervoor is geen separate ruimtebehoefte 

bepaald.  

 

                                                
6 Leerlingenprognoses basisonderwijs 2013-2037, DUO d.d. 1 oktober 2017 

We merken op dat kinderopvang geen onderdeel uitmaakt van de 

scenario’s zoals beschreven in hoofdstuk 1. Dit hangt samen met het feit 

dat de gemeente Haaren geen rol heeft in het bekostigen van ruimten voor 

kinderopvang. In de exploitatiedoorrekeningen wordt daarom rekening 

gehouden met minimaal een kostprijsdekkende huur waarmee de gehele 

investering voor kinderopvang kan worden bekostigd. De vorm/wijze 

waarop dit plaats moet vinden, is – gelet op het stadium waarin het proces 

zich bevindt – nog niet nader uitgewerkt.   

 

2.5 Scoutinggroep De Paraplu 

2.5.1 Oppervlakte bestaand 

Het huidige gebouw van Scoutinggroep de Paraplu is gelegen achter 

gemeenschapshuis De Vorselaer. De oppervlakte van het gebouw bedraagt 

circa 326 m2 BVO. Als bijlage 1 bij deze rapportage is de plattegrond van 

het huidige gebouw van scoutinggroep De Paraplu gevoegd.  

 

2.5.2 Oppervlakte nieuw 

Het gebouw van de scouting maakt geen onderdeel van de in hoofdstuk 1 

beschreven scenario’s. Niettemin is in scenario 4 toch rekening gehouden 

met het verplaatsen van de scouting. Dit hangt samen met het feit dat het 

ruimtebeslag in scenario 4 enkel kan worden ingevuld wanneer ook het 

perceel waarop het huidige scoutinggebouw is gelegen in het scenario 

wordt betrokken. Voor vervanging van het bestaande scoutinggebouw is 

uitgegaan van herbouw (eventueel verplaatsing) van dezelfde oppervlakte 

als het huidige gebouw, te weten 326 m2 BVO.  
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3.1 Scenario 1: Verbouwing De Vorselaer 

3.1.1 Kenmerken scenario 

Scenario 1 gaat uit van een ingrijpende verbouwing van het bestaande 

gebouw van De Vorselaer. In lijn met het Energieakkoord (energieneutrale 

voorraad in 2050) en Interbestuurlijk programma7 (energieneutrale 

voorraad maatschappelijk vastgoed in 2040) is uitgegaan van een renovatie 

die het bestaande gebouw naar een (bijna) energieneutraal niveau tilt. 

Deze keuze leidt tot een fors aantal ingrepen in het gebouw, waaronder: 

 Het vervangen en daarbij isoleren van het bestaande dak; 

 Het isoleren van alle bestaande gevels; 

 Het vervangen van kozijnen en beglazing; 

 Het vervangen van alle installaties door energiezuinige installaties; 

 Het aanbrengen van PV-panelen op het dak van De Vorselaer; 

 Het slopen van de bestaande toneeltoren en aanliggende bergingen; 

 Vernieuwen van de infrastructuur (parkeren); 

 Realisatie terras bij café. 

In dit scenario worden geen ingrepen gepleegd in het gebouw van 

basisschool Franciscus en/of het scoutinggebouw.  

 

Het scenario komt tegemoet aan de wensen van het gemeenschapshuis om 

toekomstbestendige gemeenschapsruimten te realiseren. Het bestaande 

gemeenschapshuis is immers voldoende groot en zal dat na renovatie ook 

                                                
7 Programmastart IBP, overhedenoverleg van 14 februari 2018 

zijn. De bestaande gymzaal is echter een knelpunt. Ook na renovatie zal de 

gymzaal te klein en te laag zijn om te kunnen functioneren als volwaardige 

zaal voor onderwijsgebruik. Ook intensivering van gebruik door 

sportverenigingen vraagt om een grotere en hogere zaal.  

 

3.1.2 Onderzoeksvragen 

Kan het ruimteprogramma geheel of deels op de locatie worden 

ondergebracht? 

Het ruimteprogramma van het gemeenschapshuis kan op de locatie worden 

ondergebracht, het ruimteprogramma voor de sportvoorziening niet.  

 

Hoe kan het ruimteprogramma in zijn ruimtelijke context gerealiseerd 

worden? 

Ja, er is sprake van renovatie van een bestaand gebouw.  

 

Laat het vigerende bestemmingsplan de beoogde ontwikkeling toe? 

Ja, er is sprake van renovatie van een bestaand gebouw.  

 

Welke mogelijkheden biedt de locatie qua ontsluiting en parkeren? 

De huidige ontsluiting en parkeervoorzieningen zullen naar verwachting 

nagenoeg ongewijzigd blijven omdat het gebouw qua situering op de kavel 

ongewijzigd blijft.   

3 Invulling scenario’s 
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3.2 Scenario 2a: Nieuwbouw De Vorselaer met gymzaal+ 

3.2.1 Kenmerken scenario 

In scenario 2a wordt nieuwbouw in twee bouwlagen gepleegd voor De 

Vorselaar. Tevens wordt een gymzaal-plus (categorie B1: vloeroppervlakte 

16 x 28 m2) gerealiseerd. Het te realiseren gebouw zal tenminste een bijna 

energieneutraal gebouw zijn. Dit is in lijn met de herziening van het 

Bouwbesluit 2012 die met ingang van 1 januari 2020 plaats zal vinden.  

 

Om het scenario mogelijk te maken zal de grond waarop de huidige 

parkeerplaatsen zijn gelegen, verworven moeten worden.  

 

In dit scenario worden geen ingrepen gepleegd in het gebouw van 

basisschool Franciscus en/of het scoutinggebouw.  

 

Het scenario komt tegemoet aan de wensen van het gemeenschapshuis om 

toekomstbestendige gemeenschapsruimten te realiseren. Ten aanzien van 

de sportvoorziening is uitgegaan van een gymzaal-plus, oftewel een 

gymzaal met een vergrote oefenvloer om intensivering van het gebruik 

door Biezenmortelse sporters mogelijk te maken. 

 

3.2.2 Onderzoeksvragen 

Kan het ruimteprogramma geheel of deels op de locatie worden 

ondergebracht? 

Het ruimteprogramma van het gemeenschapshuis en de sportvoorziening 

kunnen volledig op de locatie worden ondergebracht.  

 

 

Hoe kan het ruimteprogramma in zijn ruimtelijke context gerealiseerd 

worden? 

Gelet op de bestaande ruimtelijke context ligt het voor de hand het 

gebouwvolume voor de gymzaal ter plaatse van de huidige toneeltoren te 

situeren. Het gemeenschapshuis en het daarbij gewenste terras kan nabij 

het plein voor de Beukenhof worden gerealiseerd, waardoor een natuurlijk 

hart/plein in het dorp ontstaat.  

 

Laat het vigerende bestemmingsplan de 

beoogde ontwikkeling toe? 

Nee. Het vigerende bestemmingsplan 

“Bestemmingsplan Biezenmortel 2008” laat 

slechts toe dat het bouwvlak 100% 

bebouwd kan worden en ook het ontwerp-

bestemmingsplan “Kom Biezenmortel 

2018” beperkt het bouwvlak tot de 

contouren van het huidige gebouw (zie 

afbeelding hiernaast en verder paragraaf 3.3.2). 

 

Welke mogelijkheden biedt de locatie qua ontsluiting en parkeren? 

De huidige parkeerplaatsen zullen worden bebouwd. In de directe nabijheid 

van het gemeenschapshuis zijn onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar 

om in de parkeerbehoefte van het gemeenschapshuis te voorzien. Dat 

betekent dat nieuwe parkeervoorzieningen gerealiseerd moeten worden. 

Gelet op de beperkte ruimte die resteert op de bestaande kavel, kan 

overwogen worden de naastgelegen kavels, die eigendom zijn van de 

gemeente (deels) in te zetten voor ontsluiting en parkeren.   
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3.3 Scenario 2b: Nieuwbouw De Vorselaer met sportzaal 

3.3.1 Kenmerken scenario 

Dit scenario is in veel opzichten identiek aan scenario 2a. Dit scenario gaat 

echter uit van een sportzaal (2 vloeren) in plaats van een gymzaal-plus (1 

vloer).  

 

3.3.2 Onderzoeksvragen 

Kan het ruimteprogramma geheel of deels op de locatie worden 

ondergebracht? 

Ja.  

 

Hoe kan het ruimteprogramma in zijn ruimtelijke context gerealiseerd 

worden? 

Er is sprake van een forse bouwmassa. Daardoor nadert de bebouwing de 

grenzen van hetgeen redelijkerwijs mogelijk en/of wenselijk is op de kavel. 

Bij de beoordeling van de benodigde ruimtelijke onderbouwing van de 

bestemmingsplanwijziging (zie hierna) zullen stedenbouwkundige 

uitgangspunten grenzen stellen aan de omvang van het bouwplan in relatie 

tot kavelgrootte en omliggende bebouwing. Tevens bepalen zienswijzen en 

beroepschriften de haalbaarheid van de bestemmingsplanwijziging.  

 

Laat het vigerende bestemmingsplan de beoogde ontwikkeling toe? 

Nee. Zoals al bij scenario 2a is gesteld, laat het vigerende bestemmingsplan 

uit 2008 toe dat de ‘het terrein’ 100% bebouwd zou mogen worden maar 

hetzelfde plan geeft een bouwvlak aan en dat vlak beperkt de 

bouwmogelijkheden tot de contouren van het huidige gebouw. Het ontwerp 

bestemmingsplan (2018) geeft duidelijker aan dat er slechts gebouwd mag 

worden binnen het bouwvlak. Overschrijding van het bouwvlak betekent 

dat het bestemmingsplan dient te worden aangepast. In hoeverre dat in de 

huidige procedure nog inpasbaar is dient nader onderzocht te worden. Ook 

is het wellicht mogelijk om het plan te wijzigen middels een binnenplanse 

(art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° Wabo) wijziging of buitenplanse 

(art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo, vroegere projectbesluit) 

afwijking. Een ruimtelijke onderbouwing is dan noodzakelijk en een 

proceduretijd van minimaal 26 weken is hiervan het gevolg.  

De vastgelegde maximum bouwhoogte van 11 meter is ruim toereikend, de 

maximum goothoogte van 8 meter is net toereikend.  

Voorts dient rekening gehouden te worden met de dubbelbestemming 

archeologie 3. De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn  

mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de gebieden met 

te verwachten archeologische waarden. Voor de Bouwregels geldt dan dat 

op of in deze gronden uitsluitend bouwwerken mogen worden gebouwd 

indien uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen 

behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn. 

 

Welke mogelijkheden biedt de locatie qua ontsluiting en parkeren? 

De huidige parkeerplaatsen zullen worden bebouwd. In de directe nabijheid 

van het gemeenschapshuis zijn onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar 

om in de parkeerbehoefte van het gemeenschapshuis te voorzien. Dat 

betekent dat nieuwe parkeervoorzieningen gerealiseerd moeten worden. 

Gelet op de beperkte ruimte die resteert op de bestaande kavel, kan 

overwogen worden de naastgelegen kavel, die eigendom is van de 

gemeente, (deels) in te zetten voor ontsluiting en parkeren.  
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3.4 Scenario 3: Nieuwbouw De Vorselaer, gymzaal en 

kinderopvang op locatie basisschool 

3.4.1 Kenmerken scenario 

In scenario 3 worden alle functies op de huidige locatie van basisschool 

Franciscus ondergebracht. Daartoe wordt de basisschool verbouwd. Aan de 

Capucijnenstraat worden ruimten voor De Vorselaer en kinderopvang 

gesitueerd. Hierdoor ligt De Vorselaer en het daarbij gewenste terras 

centraal in het dorp. De gymzaal wordt aan de andere zijde van het perceel 

gelegd. Het perceel biedt ruimte voor een gymzaal-min (oefenvloer 12x21 

m2). Een grotere sportvloer lijkt binnen de ruimtelijke context niet haalbaar.  

 

In dit scenario komt de locatie van De Vorselaer vrij en kan bijvoorbeeld 

worden ingezet ten behoeve van woningbouw.  

 

Het bestaande gebouw van de Franciscusschool wordt niet gerenoveerd. 

Gelet op de leeftijd van het bestaande schoolgebouw mag aangenomen 

worden dat het schoolgebouw binnen 10 à 15 jaar (Interbestuurlijk 

programma, energieneutrale voorraad maatschappelijk vastgoed in 2040) 

ingrijpend gerenoveerd dan wel vervangen moet worden. Op dat moment 

kunnen de twee nieuwe bouwdelen aan weerzijden van het gebouw de 

renovatie of vervanging belemmeren.  

 

De nieuwe sportvoorziening betekent een aanzienlijke toevoeging aan het 

bestaande programma van de schoollocatie. Dit kan tot bezwaren vanuit de 

buurt leiden.  

 

3.4.2 Onderzoeksvragen 

Kan het ruimteprogramma geheel of deels op de locatie worden 

ondergebracht? 

Ja, mits wordt uitgegaan van een gymzaal-min. Daarnaast zal er sprake zijn 

van een krap speelterrein voor de school.  

 

Hoe kan het ruimteprogramma in zijn ruimtelijke context gerealiseerd 

worden? 

De uit te breiden bouwdelen zullen aan beide ‘kopse zijden’ van de school 

gesitueerd moeten worden. Hierdoor ontbreekt een directe ruimtelijke 

relatie tussen De Vorselaer en de sportvoorziening. Dat heeft mogelijk een 

negatieve invloed heeft op de exploitatie van het gemeenschapshuis.   

 

Laat het vigerende bestemmingsplan de 

beoogde ontwikkeling toe? 

Nee. Het bouwplan (footprint ca. 1640 m2) 

overschrijdt het maximum bebouwings-

percentage van 50% van het bouwvlak (ca. 

2770 m2) en bouwplan overschrijdt wellicht 

de voorgevel-rooilijn.  

 

Welke mogelijkheden biedt de locatie qua 

ontsluiting en parkeren? 

Parkeermogelijkheden op de kavel ontbreken. Mogelijk kan een 

parkeergelegenheid ten noorden van het plangebied worden gecreëerd die 

wordt ontsloten door een weg naast de gymzaal en het schoolgebouw.  
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3.4.3 Woningbouw locatie De Vorselaer 

Indien de nieuwbouw voor het gemeenschapshuis en de gymzaal 

gerealiseerd wordt op de locatie van de school, dan is de huidige locatie 

van De Vorselaer beschikbaar voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld 

woningbouw.  

 

Zoals in de inleiding is vermeld, hebben Coöperatie Biezenmortel, 

gemeenschapshuis De Vorselaer en de Franciscusschool gezamenlijk een 

aantal speerpunten geformuleerd om de leefbaarheid te verbeteren 

waaronder de realisatie van nieuwe woningen voor de doelgroep 25-45 

jaar.  

 

Op de locatie van De Vorselaer kunnen bijvoorbeeld 5 halfvrijstaande 

woningen met garage worden gerealiseerd van ca. 160 m2 bvo (ca. 120 m2 

netto vloeroppervlak / gebruiksoppervlak). Of bijvoorbeeld 4 vrijstaande 

woningen. Of al naar gelang een woningmarktonderzoek kan aantonen 

bijvoorbeeld 8 kleinere geschakelde woningen. 

De perceelgrootte per woning is ongeveer 240 m2 afhankelijk van het 

aantal woningen dat gerealiseerd gaat worden. Bovendien dient voor 

grotere tuinen/percelen per woning, het gedeelte terrein van de 

parkeerplaats te worden aangekocht.  

 

Ook ten behoeve van een woningbouwontwikkeling dient het 

bestemmingsplan te worden gewijzigd. Een binnenplanse wijziging 

(bevoegdheid college) of een buitenplanse afwijking volstaan dan niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De woningen hebben een opbrengstwaarde van ca. € 2.300,-/m2 nvo, de 

investeringskosten zijn ca. € 2.000,-/m2 inclusief de grondexploitatie. 

Derhalve is de residuele grondwaarde ongeveer € 35.000,- per woning. 
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3.5 Scenario 4a: Nieuwbouw De Vorselaer, gymzaal, 

basisschool en kinderopvang op locatie Vorselaer 

3.5.1 Kenmerken scenario 

In scenario 4a worden alle functies op de huidige locatie van De Vorselaer 

ondergebracht. Het ligt voor de hand de functies schoolplein en terras van 

De Vorselaer aan de Capucijnenstraat te situeren. Hierdoor kan een 

aantrekkelijk en levendig hart in het dorp ontstaan.  

 

Om scenario 4a mogelijk te maken dient het gebouw van de scouting te 

worden verplaatst/verwijderd. Daarnaast zal het bestaande parkeerterrein 

van De Vorselaer en het scoutingterrein verworven moeten worden.  

 

In dit scenario komt de locatie van basisschool Franciscus vrij en kan 

bijvoorbeeld worden ingezet ten behoeve van woningbouw.  

 

3.5.2 Onderzoeksvragen 

Kan het ruimteprogramma geheel of deels op de locatie worden 

ondergebracht? 

Ja.  

 

Hoe kan het ruimteprogramma in zijn ruimtelijke context gerealiseerd 

worden? 

Het ligt voor de hand de relatief gesloten bouwmassa van de 

sportvoorziening aan de achterzijde op de kavel te situeren en de meer 

open functies (gemeenschapshuis, basisschool, kinderopvang) aan de 

voorzijde van de kavel.  

 

In algemene zin is sprake van een forse bouwmassa binnen de dorpse 

schaal van Biezenmortel. Dit wordt overigens deels gecompenseerd door de 

bouwmassa van de naastgelegen Beukenhof en het kerkgebouw.  

 

Laat het vigerende bestemmingsplan de beoogde ontwikkeling toe? 

Nee. Zoals eerder toegelicht in paragraaf 3.2.2 en 3.2.3 laat het vigerende 

bestemmingsplan “Bestemmingsplan Biezenmortel 2008” en het ontwerp-

bestemmingsplan “Kom Biezenmortel 2018” bebouwing toe ter grootte van 

het bouwvlak. Ook voor dit scenario geldt dat bij de ruimtelijke 

onderbouwing de omvang van het bouwplan gerelateerd moet worden aan  

de grootte van de beide percelen (De Vorselaer en dat van de scouting) en 

gerelateerd moet worden aan de omliggende bebouwing  

 

Welke mogelijkheden biedt de locatie qua ontsluiting en parkeren? 

De huidige parkeerplaatsen zullen worden bebouwd. In de directe nabijheid 

van het gemeenschapshuis zijn onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar 

om in de parkeerbehoefte te voorzien. Dat betekent dat nieuwe 

parkeervoorzieningen gerealiseerd moeten worden. Gelet op het ontbreken 

van ruimte op de bestaande kavel, kan overwogen worden de naastgelegen 

kavels, die eigendom zijn van de gemeente, (deels) in te zetten voor 

ontsluiting en parkeren.  
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3.5.3 Woningbouw locatie Franciscus 

Ook voor deze locatie geldt dat indien de nieuwbouw voor het 

gemeenschapshuis, de gymzaal, de school en de kinderopvang gerealiseerd 

wordt op de locatie van de Vorselaer en de scouting, de huidige locatie van 

de school beschikbaar is voor de ontwikkeling van woningbouw.  

 

Op deze locatie kunnen 7 á 8 vrijstaande woningen met ruime kavels 

worden gerealiseerd (zie kleine kader hiernaast) of bijvoorbeeld 8  half 

vrijstaande woningen met garage op kleinere percelen aan een dorpsplein. 

Ook deze woningen meten ca. 160 m2 bvo (ca. 120 m2 netto 

vloeroppervlak / gebruiksoppervlak).  

De perceelgrootte per woning is ongeveer 240 m2 afhankelijk van de 

ligging en afhankelijk van de grootte van het dorpsplein.  

 

Ook ten behoeve van deze woningbouwontwikkeling dient het 

bestemmingsplan te worden gewijzigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook deze woningen hebben een opbrengstwaarde van ca. € 2.300,-/m2 

nvo, investeringskosten van ca. € 2.000,-/m2 en een residuele 

grondwaarde van ongeveer € 35.000,- per woning. 
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3.6 Scenario 4b: Nieuwbouw De Vorselaer, gymzaal, 

school en kinderopvang op locatie Franciscusschool 

3.6.1 Kenmerken scenario 

In scenario 4b worden alle functies op de huidige locatie van basisschool 

Franciscus ondergebracht. Het ligt voor de hand de functies schoolplein en 

terras van De Vorselaer aan de Capucijnenstraat te situeren. Hierdoor kan 

een aantrekkelijk en levendig hart in het dorp ontstaan.  

 

In scenario 4b kan de scouting op zijn huidige locaties blijven. De locatie 

van De Vorselaer komt vrij en kan bijvoorbeeld worden ingezet ten behoeve 

van woningbouw.  

 

3.6.2 Onderzoeksvragen 

Kan het ruimteprogramma geheel of deels op de locatie worden 

ondergebracht? 

Ja 

 

Hoe kan het ruimteprogramma in zijn ruimtelijke context gerealiseerd 

worden? 

Het ligt voor de hand de relatief gesloten bouwmassa van de 

sportvoorziening aan de achterzijde op de kavel te situeren en de meer 

open functies (gemeenschapshuis, basisschool, kinderopvang) aan de 

voorzijde van de kavel.  

 

In algemene zin is sprake van een forse bouwmassa binnen de dorpse 

schaal van Biezenmortel. Dit wordt overigens deels gecompenseerd door de 

bouwmassa van de tegenovergelegen Beukenhof en het kerkgebouw. 

 

Laat het vigerende bestemmingsplan de beoogde ontwikkeling toe? 

Net als bij scenario 3 overschrijdt ook dit grote bouwplan (footprint ca. 

1560 m2) het maximum bebouwingspercentage van 50% van het bouwvlak 

(ca. 2770 m2) en ook dit bouwplan overschrijdt aan de schoolzijde 

(wellicht) de voorgevel-rooilijn. 

 

Welke mogelijkheden biedt de locatie qua ontsluiting en parkeren? 

De kavel biedt beperkte parkeermogelijkheden. Voor de sportvoorziening 

kan een parkeergelegenheid worden gecreëerd. Mogelijk kan een 

parkeergelegenheid ten noorden van het plangebied worden gecreëerd die 

wordt ontsloten door een weg naast de gymzaal en het schoolgebouw.  

 

3.6.3 Woningbouw locatie De Vorselaer 

Indien dit scenario gerealiseerd wordt komt de huidige locatie van De 

Vorselaer vrij woningbouw. Gelijk aan de situatie zoals omschreven bij 

scenario 3. Zie daarvoor paragraaf 3.4.3. 

  



 

  

Investeringskosten per scenario 

 

 

 

 

 

Investeringskosten 1 2a 2b 3 4a 4b

renovatie nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw MFC nieuwbouw MFC

De Vorselaer De Vorselaer De Vorselaer naast school locatie De V. locatie school

sportaccommodatie: bestaand gymzaal + sportzaal gymzaal - sportzaal sportzaal

gemeenschapshuis

(gym-/sport-) zaal

kleedruimten

bergingen

school 960.719€        1.211.620€     1.423.370€     

scouting 395.419€        

voor berekeningen zie bijlage 4: 3.123.503€     2.858.288€     3.365.014€     3.482.913€     5.121.484€     4.951.106€     

opbrengst woningbouw -175.000€       -280.000€       -175.000€       

3.123.503€     2.858.288€     3.365.014€     3.307.913€     4.841.484€     4.776.106€     

308.399€        302.905€        302.905€        KOV (dekking door huuronbrengsten)

Scenario's

2.858.288€     3.123.503€     3.365.014€     2.522.194€     3.514.445€     3.527.736€     



 

 

 25 

Nadat de vier scenario’s ruimtelijk zijn uitgewerkt, zijn investeringskosten-

ramingen opgesteld van de scenario’s. De uitkomsten van de investerings-

kostenramingen zijn in de tabel hiernaast weergegeven. De ramingen zijn 

gebaseerd op de in deze rapportage geformuleerde globale 

uitgangspunten. Als zodanig dient rekening te worden gehouden met een 

nauwkeurigheid van ramen die past bij deze fase van het proces. Een 

nadere onderbouwing van de ramingen is opgenomen als bijlage 4 bij deze 

rapportage.  

 

4.1 Uitkomsten per scenario 

4.1.1 Algemeen 

Bij het bepalen van de investeringskosten per scenario is beperkt rekening 

gehouden met grondkosten. Boekwaarden van schoolgebouw en 

gemeenschapshuis zijn niet meegenomen in de doorrekening van de 

scenario’s. Ook is de aankoop en inrichting van de percelen die eventueel 

benodigd zijn voor parkeren en ontsluiting (in deze fase van het proces) 

niet meegenomen. Noch de aankoop van het scoutingterrein en/of de prijs 

voor het beschikbaar stellen van de grond van De Vorselaer en de 

Franciscusschool voor andere functies als gemeenschapshuis respectievelijk 

onderwijs. De overige grondkosten en de bouw- en bijkomende kosten zijn 

daarentegen voor deze fase van het proces relatief nauwkeurig bepaald. 

 

 

 

4.1.2 Scenario 1: Verbouwing De Vorselaer 

De investeringskosten voor scenario 1, de renovatie van het bestaande 

gebouw van De Vorselaer tot een bijna energieneutraal gebouw, bedragen 

ruim drie miljoen euro.  

In bijlage 4 is de gedetailleerde berekening opgenomen. De (ver)bouw-

kosten zijn voor dit scenario berekend middels een elementenbegroting. De 

post bouwkosten is ruim € 2 miljoen (incl. btw). Daarvoor krijgt het 

gemeenschapshuis onder andere een nieuw dak, een kleiner podium, een 

nieuwe afwerking en inrichting voor bar, keuken, zaal, kleedruimten et 

cetera, en een transparante gevel naar het terras. 

De bijkomende-, advies-, grond-,  inventaris- en onvoorziene kosten zijn 

ruim € 1 miljoen. 

 

4.1.3 Scenario 2a: Nieuwbouw De Vorselaer met gymzaal+ 

Bij nieuwbouw van het gemeenschapshuis zijn de kosten om het gebouw te 

laten voldoen aan de eisen van een duurzaam en energie neutraal gebouw 

goedkoper dan bij renovatie van een oud gebouw. Bovendien kan het 

programma van De Vorselaer bij nieuwbouw kleiner dan in het huidige 

gebouw. Daarentegen kan de zaal gerealiseerd worden die nodig is voor 

modern bewegingsonderwijs en meerdere sporten. De bouwkosten voor 

deze gehele nieuwbouw is € 1,8 miljoen, de bijkomende kosten € 1 miljoen. 

Indien dit scenario uitgevoerd zou worden met de kleine gymzaal dan zijn 

de kosten respectievelijk € 1,4 en € 0,9 miljoen. 

 

4 Doorrekening scenario’s 
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4.1.4 Scenario 2b: Nieuwbouw De Vorselaer met sportzaal 

Indien daarentegen de gymzaal uitgevoerd wordt als sportzaal met dubbele 

vloer, dan zijn de bijbehorende bouwkosten € 2,2 miljoen en de 

bijkomende kosten € 1,1 miljoen.  

 

4.1.5 Scenario 3: Nieuwbouw De Vorselaer, gymzaal en kinderopvang op 

locatie basisschool 

Bij scenario 3 zijn de kosten voor nieuwbouw van het gemeenschapshuis 

met gymzaal te vergelijken met scenario 2a. Met dien verstande dat de 

locatie geen grotere gymzaal toelaat dan de kleinst ‘toegestane’ maten voor 

bewegingsonderwijs. Daardoor zijn de investeringskosten ruim € 300.000,- 

lager dan de nieuwbouw bij scenario 2a.  

Voor de nieuwbouwkosten van de kinderopvang geldt dat die niet in het 

totaaltelling worden meengenomen omdat hier in principe kostendekkende 

huur tegenover staat. De kosten voor het verkleinen, aankoppelen en 

dientengevolge herinrichten van de school is geraamd op bijna € 850.000,- 

bouwkosten plus € 110.000,- bijkomende kosten.  

 

4.1.6 Scenario 4a: Nieuwbouw De Vorselaer, gymzaal, basisschool en 

kinderopvang op locatie Vorselaer 

De bouwkosten voor een nieuw multifunctioneel centrum voor school, 

kinderopvang, gemeenschapshuis en sportzaal zijn bijna € 3,8 miljoen 

(inclusief ruim € 300.000,- bouwkosten nieuwbouw scouting). Hiervoor 

wordt ruim 2.400 m2 nieuwbouw gerealiseerd. De bijkomende kosten van 

deze totale nieuwbouwontwikkeling zijn € 1,3 miljoen. De ontwikkeling van 

8 woningen op het schoolterrein levert bijna € 300.000,- op.  

4.1.7 Scenario 4b: Nieuwbouw De Vorselaer, gymzaal, basisschool en 

kinderopvang op locatie Franciscus 

Wordt diezelfde nieuwbouw gerealiseerd op het terrein van de school dan 

zijn de investeringskosten bijna € 400.000,- lager omdat de scouting niet 

hoeft te verplaatsen, maar ook ruim € 400.000,- hoger omdat voor de 

school (net als bij scenario 3) tijdelijke huisvesting moet worden voorzien. 

Daarbij komt dat de opbrengst vanwege een woningbouwontwikkeling op 

de vrijkomende locatie in deze variant minder oplevert dan woningbouw op 

de schoollocatie. 

 

4.2 Mogelijke opbrengsten 

4.2.1 Woningbouw 

Zoals in paragraaf 3.4.3. en 3.5.3 al is aangegeven is de residuele 

grondwaarde na aftrek van de grondexploitatiekosten ongeveer € 35.000,- 

per woning. 

 

4.2.2 Huur kinderdagverblijf 

Indien voor de realisatie van de kinderopvangfunctie nieuwbouw wordt 

gerealiseerd dan is de investering van ruim € 300.000,- kostendekkend 

indien bij een semi-commercieel bruto aanvangsrendement (BAR) van 6% 

de jaarhuur € 18.000,- (oftewel ca. 130,-/m2 vvo) bedraagt. 
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Ligt ter inzage bij Coöperatie Biezenmortel U.A. 

  

5 Exploitatiebegrotingen scenario 2b en 4a 



 

  

6.1 Conclusies  

De Coöperatie Biezenmortel heeft Team Sygma verzocht de mogelijkheden 

om te komen tot een nieuw multifunctioneel gebouw te onderzoeken. De 

volgende te onderzoeken scenario’s zijn geformuleerd:  

1. Renovatie van het huidige gebouw van De Vorselaer en de gymzaal en 

behoud van het huidige scoutinggebouw; 

2. Vervangende nieuwbouw voor De Vorselaer en de gymzaal op de 

huidige locatie van De Vorselaer; 

3. Uitbreiding en verbouwing van de Franciscusschool op zodanige wijze 

dat de Franciscusschool, De Vorselaer en de gymzaal op de locatie 

Franciscusschool worden gehuisvest; 

4. Vervangende nieuwbouw voor De Vorselaer, de gymzaal en de 

Franciscusschool: 

a. Op de huidige locatie van De Vorselaer; 

b. Op de huidige locatie van de Franciscusschool.  

 

Voor de scenario’s 2 en 4 is tevens de optie van een sportzaal (2 vloeren) 

onderzocht. 

 

Uit voorliggend onderzoek blijkt dat scenario 1, renovatie van het huidige 

gebouw van de Vorselaer (incl. gymzaal), niet aansluit bij het programma 

van de gebruikers. Los van de kosten die vergelijkbaar zijn met 

vervangende nieuwbouw, blijft sprake van een gebouw dat in ruimtelijke en 

functionele zin niet voldoet aan de uitgangspunten die zijn geformuleerd 

voor het nieuwe gebouw. Met name de bestaande te kleine gymzaal blijft 

een struikelblok. De kosten voor scenario 1 bedragen circa € 3.1 miljoen.  

 

Scenario 2, vervangende bouw voor De Vorselaer (incl. gymzaal) op de 

huidige locatie (deelscenario 2a), of in combinatie met een sportzaal (2 

vloeren, deelscenario 2b) is vanuit ruimtelijk perspectief inpasbaar. Wel 

vereist dit scenario de verwerving van de huidige parkeerplaatsen achter 

De Vorselaer en de aanleg van parkeerplaatsen nabij De Vorselaer. De 

kosten voor de scenario 2a en 2b bedragen € 2.9 resp. € 3.4 miljoen.  

 

Het derde scenario dat uitgaat van het ‘openbreken’ en uitbreiden van 

basisschool Franciscus ten behoeve van De Vorselaer, een gymzaal en 

kinderopvangvoorzieningen leidt in ruimtelijk opzicht tot veel druk op de 

huidige onderwijslocatie. De locatie is eigenlijk te klein voor alle functies en 

de verbinding tussen De Vorselaer en de gymzaal ontbreekt. De kosten 

voor dit scenario bedragen circa € 3.3 miljoen exclusief een eventuele 

investering in een kinderopvangvoorziening.  

 

6 Conclusies en reflectie 
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Scenario 4, vervangende nieuwbouw voor alle functies, omvat twee 

deelscenario’s. Deelscenario 4a. gaat uit van het onderbrengen van alle 

functies op de huidige locatie van De Vorselaer. In ruimtelijke zin is dit 

haalbaar. Het huidige scoutinggebouw wordt daarbij verplaatst, de grond 

onder de huidige parkeerplaatsen en scoutinggebouw wordt verworven en 

er worden parkeerplaatsen aangelegd nabij De Vorselaer. De kosten voor 

dit deelscenario bedragen circa € 4.8 miljoen exclusief een eventuele 

investering in een kinderopvangvoorziening.  

 

In deelscenario 4b. worden alle functies ondergebracht op de huidige 

locatie van basisschool Franciscus. Ook nu blijkt de locatie van de 

basisschool krap om alle functies te herbergen. Hoewel dit deelscenario 

meer mogelijkheden dan scenario 3 biedt om functies ter herschikken op 

het perceel, blijft er in stedenbouwkundige zin sprake van een massa die 

(te) groot is voor de locatie en de omliggende bebouwing. De kosten voor 

dit deelscenario bedragen circa € 4.8 miljoen exclusief een eventuele 

investering in een kinderopvangvoorziening. 

 

Concluderend kan dus gesteld worden dat de scenario’s 2 en 4a vanuit 

ruimtelijk en functioneel perspectief de scenario’s zijn die het beste 

aansluiten bij de geformuleerde huisvestingsopgave. De (deel)scenario’s 

gaan uit van realisatie van vervangende nieuwbouw op de huidige locatie 

van De Vorselaer. In scenario 2 wordt onderscheid gemaakt naar een 

gymzaal (1 vloer, deelscenario 2a) en sportzaal (2 vloeren, deelscenario 

2b). Deze laatste biedt meer mogelijkheden voor het onderbrengen van de 

door de gebruikers gewenste sportactiviteiten.  

 

6.2 Reflectie initiatiefnemers 

De initiatiefnemers voor het project, te weten de Coöperatie Biezenmortel, 

gemeenschapshuis De Vorselaer en basisschool Franciscus hebben 

gezamenlijk een aantal speerpunten geformuleerd om de leefbaarheid te 

verbeteren van het dorp Biezenmortel. De volgende twee speerpunten 

waren het vertrekpunt voor dit haalbaarheidsonderzoek: 

 “Een schoolgebouw dat een rijke en krachtige leeromgeving voor 

toekomstgericht onderwijs aan de Franciscusschool biedt; 

 Een multifunctioneel gebouw met sportzaal en maatschappelijke 

ruimtes voor De Vorselaer”. 

 

De scenario’s en uitkomsten van voorliggend onderzoek zijn doorgesproken 

met de gemeente en de initiatiefnemers. De initiatiefnemers geven de 

voorkeur aan scenario 4A, gevolgd door scenario 2B (sportzaal). Deze 

scenario’s sluiten het beste aan bij de geformuleerde uitgangspunten en 

dragen het meeste bij aan de leefbaarheid van het dorp Biezenmortel.  
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 De Vorselaer; 

 Basisschool Franciscus; 

 Scoutinggroep De Paraplu. 

  

Bijlage 1: Plattegrond bestaande gebouwen 
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Bijlage 2: Oppervlaktenormen NOC*NSF 
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Bestaande gebruikers (structurele bezetting) 

 Basisschool Franciscus; 

 Pink Boxing; 

 CC 70; 

 Zumba; 

 Damesgym; 

 Badminton. 

 

Bestaande gebruikers (incidentele festiviteiten)  

 VCB; 

 Scouting; 

 Kerstviering KBO; 

 Sinterklaasviering; 

 Schoolmusical; 

 Meezingmiddag KBO; 

 Gemeente en Coöperatie Biezenmortel.  

 

Mogelijke nieuwe gebruikers (eerste inventarisatie) 

 Intensivering wintertrainingen jeugd en senioren mits zaal groter dan 

huidige gymzaal; 

 Intensivering badminton (nu in Helvoirt/Udenhout); 

 Volleybal (nu elders); 

 Turnen; 

 Tennis. 

  

Bijlage 3: Eerste inventarisatie behoefte gebruik gymzaal 



 

 

 41 

 

 

 

 

  



 

  

Ligt ter inzage bij Coöperatie Biezenmortel U.A. 

 

Bijlage 4: Onderbouwing investeringskostenramingen 
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In de notitie ‘Reactie initiatiefnemers Memo Gemeente 7-aug-2018’ d.d. 20 

augustus 2018 hebben de initiatiefnemers van het MFC een aantal 

uitgangspunten geformuleerd, waarbinnen zij het MFC willen ontwikkelen. 

De initiatiefnemers hechten eraan te melden dat deze uitgangspunten nog 

steeds gelden. Op verzoek van de initiatiefnemers zijn de uitgangspunten 

hierna nogmaals vermeld.  

 

SKOH8  

SKOH prijst zich gelukkig dat we in Biezenmortel de bedreigingen om weten 

te buigen in kansen. Graag verbinden wij onze huisvesting aan onze andere 

partners binnen de dorpskern. Wij zijn onderdeel van de lokale omgeving 

en hebben een maatschappelijke opdracht. Met onze partners hebben we 

gedeelde belangen die wij vanuit een overstijgend perspectief aanpakken. 

Zo bundelen we onze krachten en ondersteunen we elkaars initiatieven. We 

hebben het doel om de bestaande voorzieningen te versterken en 

behouden en samen nieuwe voorzieningen te creëren. 

 

Wij willen een actieve partner zijn bij de besluitvorming. Op die manier 

geven wij eveneens uitdrukking aan onze ambities te weten: 

 de school te zien als een verbindende schakel naar de maatschappij; 

 de school wil partner zijn in het dorp; 

 er wordt gewerkt vanuit een integrale kijk. 

                                                
8 SKOH is inmiddels gefuseerd tot Cadans Primair 

De school wordt gezien als een verbindende schakel in de lokale  

gemeenschap. De school is een fysieke ontmoetingsplek die de sociale 

samenhang bevordert. SKOH richt zich op de omgeving en ziet het belang 

van samenhang met activiteiten op het gebied van onderwijs, sport en 

welzijn. De school richt zich naar buiten. Het onderwijs is voor ons het 

vertrekpunt. SKOH werkt graag mee aan een multifunctionele, flexibele en 

goed exploiteerbare accommodatie, die geschikt (te maken) is voor gebruik 

door diverse doelgroepen. Door in gezamenlijkheid te werken aan de 

ontwikkeling van een multifunctioneel gebouw wordt een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van Biezenmortel. Als neveneffect 

mag een grotere aantrekkingskracht op ouders/leerlingen verwacht 

worden. Ook om in Biezenmortel te gaan wonen Instandhouding van de 

Franciscus is voor SKOH en voor de nieuwe stichting na januari 2019 een 

maatschappelijk relevante doelstelling. 

 

De ruimtelijke opzet van gezamenlijke huisvesting van onderwijs, 

dorpshuis, scouting vraagt ons om op een andere manier naar onze ruimtes 

te kijken. Het delen van een gebouw betekent ook gedeelde ruimtes. Hierin 

zien we een optimaal multifunctioneel gebruik met het gemeenschapshuis. 

In onze visie op onderwijs zien wij het gebouw steeds meer als een rijke 

leer-en werkomgeving. De vertaling van de onderwijsvisie vindt plaats in 

het ontwerp en gebouw. De bredere functie past hierbij. 

Bijlage 5: Uitgangspunten inbreng De Vorselaer 



 

  

Dit proces geeft ons een unieke kans om de herijking van de visie op 

onderwijs te koppelen aan wat dit betekent voor de inrichting en 

organisatie van het onderwijs. Tevens is er de mogelijkheid om na te gaan 

welke kansen de partners nog meer kunnen bieden voor het verrijken van 

het onderwijs. 

 

Conform de onderwijswetgeving is het schoolgebouw juridisch eigendom 

van het schoolbestuur en de gemeente economisch eigenaar. Indien 

meerdere partners in een gebouw gehuisvest zijn, zijn andere 

eigendomsvarianten te onderscheiden. Hierin moet een keuze gemaakt 

worden. Bij nieuwbouw is het niet toegestaan dat het bestuur een bijdrage 

levert aan de nieuwbouw voor dat deel waar de gemeente voor 

verantwoordelijk is. 

 

Stichting de Gemeenschap 

SDG en SKOH hebben samen eerst de handen ineengeslagen om een MFA 

te ontwikkelen. Vorig jaar is Coöperatie Biezenmortel aangesloten, zodat 

o.a. voldoende draagvlak vanuit bevolking verwezenlijkt is. Deze 3 partijen 

dienen gezien te worden als EEN partij die gezamenlijk optrekt om deze 

doelen te bereiken.  

 

Voor de leefbaarheid van Biezenmortel zijn het gemeenschapshuis De 

Vorselaer en basisschool Franciscus van groot belang. Het doel is om deze 

voorzieningen ook voor de lange termijn te behouden. Met de integratie 

van het gemeenschapshuis en de basisschool zal een levendige en 

laagdrempelige voorziening gerealiseerd worden. Het initiatief vormt 

hiermee een goede basis, die voldoet aan de behoeften van meerdere 

lagen van de bevolking en de beste kansen biedt voor de sociaal - 

maatschappelijke activiteiten in Biezenmortel.  

 

Het is van belang dat de nieuwbouw voldoende flexibiliteit biedt om de 

eigen taken goed te kunnen vervullen, en vanuit de gezamenlijkheid van de 

voorziening elkaar te versterken. Voor een optimaal multifunctioneel 

gebruik van de ruimten dient een fysieke verbinding te worden gerealiseerd 

met de bestaande school. SDG heeft het eigendom van de huidige 

Vorselaer. Dit pand (ondergrond) komt voor herbestemming 

(herontwikkeling) in aanmerking. SDG is bereid het pand inclusief 

ondergrond in te zetten in de nieuwbouw van de MFA.  

 

De nieuwe MFA zal geëxploiteerd moeten worden. Initiatiefnemers zullen 

de exploitatie opzetten op basis van een sluitende begroting. D.w.z. SKOH 

zal overeenkomstig de wettelijke kaders de exploitatie van de basisschool 

voor eigen rekening nemen. Daarnaast zullen SDG en CB in goede 

harmonie en samenwerking de exploitatie op zich nemen voor het 

gemeenschapsdeel. Vanuit welke samenwerkingsconstructie dit gebeurd zal 

nog onderzocht moeten worden. 
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Coöperatie Biezenmortel 

CB is opgericht vanwege het risico dat Biezenmortel op termijn afglijdt naar 

simpel een woonwijk, zonder faciliteiten (school, gemeenschapshuis) en 

verenigingen. Dit o.a. veroorzaakt door een gebrekkig woningbouwbeleid 

van de gemeente. Gevolg is dat het aantal kinderen op basisschool 

Franciscus inmiddels is afgenomen van 170 naar 100 en bij ongewijzigd 

(woningbouw) beleid naar 60-70. Dit ondermijnt het bestaansrecht van alle 

zo juist genoemde faciliteiten en verenigingen. Het urgentiebesef is tijdens 

de lanceringsavond (november 2017) duidelijk overgekomen bij de (meer 

dan) 100 aanwezigen. 

 

CB heeft daarom Leefbaarheid hoog in het vaandel staan en streeft omwille 

daarvan naar: a) nieuwe i) school en ii) MFA/gemeenschapshuis en iii) 

sportfaciliteit, b) (versnelde extra) woningbouw, c) beter openbaar vervoer 

(ontsluiting Biezenmortel). 

 

CB voorziet voor zichzelf een rol als Procesleider en Katalysator, neemt de 

nodige initiatieven om haar (operationele) doelstellingen gerealiseerd te 

krijgen, gericht op Leefbaarheid van Biezenmortel. (Extra) nieuwbouw moet 

leiden tot meer kinderen en een volwaardige school (8 groepen van ieder 

20 leerlingen), wat het bestaansrecht van de verenigingen (onmisbare 

schakel bij een Leefbaar dorp) ten goede komt. De combinatie van school 

en MFA in één gebouw, brengt diverse leeftijdsgroepen (van jong tot oud) 

bij elkaar, wat de leefbaarheid zonder meer ten goede komt. 

 

Vanuit haar, momenteel, 420 leden heeft CB voldoende draagkracht (1.200 

inwoners in ongeveer 325 woningen) om hier samen met de leden aan te 

werken. 

 

CB hoeft daarbij niet persé eigenaar te zijn van onroerend goed en ook niet 

persé eindverantwoordelijk te zijn voor de exploitatie van de MFA en 

sportfaciliteit, doch loopt zeker niet weg als die situatie zich (om welke 

reden dan ook) aandient. 

 

In de samenwerking met SKOH, SDG en Scouting, wil CB nadrukkelijk 

samenwerken met genoemde partijen. Getracht wordt te voorkomen dat CB 

de koers uitzet, waarbij genoemde partijen eerder volgend dan 

samenwerkend zijn. Alleen samenwerken leidt tot het gewenste 

eindresultaat. 
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