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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de gebiedsontwikkeling nieuwbouw school 
Geesteren. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we het volgende besloten: 
1. op basis van inhoudelijke criteria en het draagvlak van het dorp Geesteren spreken we de voorkeur uit 

voor variant 2: nieuwbouw basisschool geïntegreerd met de Pastorie; 

2. we zijn bereid een investering te doen in de realisatie van variant 2 en op basis daarvan gesprekken 

te voeren om de benodigde gronden te verwerven; 

3. we hebben er kennis van genomen dat er dekking is voor de structurele en incidentele kosten van 

variant 1; 

4. we hebben de bereidheid uitgesproken deze dekking ook in te willen zetten voor variant 2; 

5. voor het tekort, indicatie Euro 300.000,--, gaat het college gezamenlijk met de werkgroep Geesteren 

zoeken naar een oplossing; 

6. we nemen een definitief besluit voor realisatie van variant 2 op basis van de financiële consequenties 

die dan voorgelegd worden. 

 
Toelichting 
Volgens het Integraal Huisvestingsplan Tubbergen (IHP) dat in december 2017 is vastgesteld moet de 
huidige Aloysiusschool vervangen worden. Op 25 maart 2019 heeft de gemeenteraad het advies van een 
onafhankelijk onderzoek overgenomen en de huidige locatie van de Aloysiusschool als voorkeurslocatie voor 
de nieuwbouw benoemd. Vanuit de werkgroepen MD2030 Geesteren kwam de wens om de school zo dicht 
mogelijk bij de kerk en het centrum te situeren, zodat de kerk, zowel het gebouw als de functie ontmoeten en 
verbinden, niet verloren gaat. Er is een traject opgestart met een werkgroep bestaande uit TOF onderwijs, 
Aloysiusschool, MD2030 Geesteren, Dorpsbelang Geesteren en de gemeente. Gezamenlijk is een proces 
bepaald waarbij door middel van go / no go momenten een besluit kan worden genomen over de exacte 
locatie binnen het gebied. 
 
Na een informatieavond over mogelijke scenario's aan de geloofsgemeenschap Geesteren op 19 november 
2019 is de input van deze avond verwerkt in een variant waarbij de school geïntegreerd wordt met de 
pastorie. Dit scenario is op 10 december 2019 tijdens de kernavond Geesteren gepresenteerd en de reacties 
uit het dorp waren positief. Men heeft de werkgroep gevraagd dit scenario verder uit te werken. 

 



Voor dit scenario is een aantal stappen van belang. Zo moeten de Pancratius Parochie en het Bisdom 
positief staan tegenover verkoop ten behoeve van het maatschappelijk belang. Ook de woningstichting 
Tubbergen moet bereid zijn tot verkoop van de grond met daarop 8 huurwoningen aan de Kampboerlaan. 
Inmiddels hebben eerste gesprekken plaatsgevonden en beide partijen hebben een positieve grondhouding. 
 
De financiële consequenties van beide varianten zijn in beeld gebracht. Variant 1 is herontwikkeling van de 
school op de huidige plek met een klein deel woningbouw. Variant 2 is herontwikkeling van de school 
geïntegreerd met de pastorie en een substantieel groter deel woningbouw. 
 
Financiële paragraaf 
Voor variant 2 (school geintegreerd met pastorie) is indicatief de volgende investering nodig: 
 
De kosten van de grondexploitatie bedragen: 

 Afboeken boekwaarde huidige school: Euro 900.000 

 Overige verwervingen gronden en kosten (aankoop pastorie, 8 woningen Woningstichting, 

bouw/woonrijp maken ed): Euro 2.600.000 

 
Dit betekent dat de totale kosten Euro 3.500.000 bedragen. 
 
Daar tegenover staan de opbrengsten uit de kavelverkoop: Euro 1.900.000 
 
Dit betekent dat de investering negatief sluit op Euro 1.600.000. 
 
Verder moet de pastorie aangepast worden en de kosten hiervan bedragen indicatief Euro 350.000. 
 
Het totale negatieve resultaat van variant 2 bedraagt derhalve Euro 1.950.000. 
 
Voor de bouw van de school is een indicatieve investering van Euro 5.700.000 geraamd. Dit betekent Euro 
228.000 structurele kosten per jaar aan afschrijving (40 jaar) en rentekosten (1,5%). 
 
Vergelijking met variant 1 
De structurele kosten, Euro 228.000, voor variant 1 zijn gelijk. Er moet immers een nieuwe school worden 
gebouwd. De incidentele kosten zijn -op basis van de huidige ramingen- circa € 300.000 lager bij variant 1, 
omdat er geen gronden verworven hoeven te worden (pastorie en woningen woningstichting). Daarentegen 
zijn de opbrengsten van de grondexploitatie lager, omdat er aanzienlijk minder uitgeefbare grond overblijft. 
En daarnaast moet er voorzien worden in tijdelijke huisvesting (indicatieve kosten hiervan: Euro 650.000). 
 
Voor variant 1 (school op huidige plek) is indicatief de volgende investering nodig: 
 
De kosten van de grondexploitatie bedragen: 

 Afboeken boekwaarde huidige school: Euro 900.000 

 Overige kosten (bouw/woonrijp maken ed): Euro 820.000 

 
Dit betekent dat de totale kosten Euro 1.720.000 bedragen. 
 
Daar tegenover staan de opbrengsten uit de kavelverkoop: Euro 720.000 
 
Dit betekent dat de investering negatief sluit op Euro 1.000.000. 
 
Verder moet worden voorzien in tijdelijke huisvesting en hiervan bedragen de kosten indicatief Euro 650.000. 
 
Het totale negatieve resultaat van variant 1 bedraagt derhalve Euro 1.650.000. 
 
Voor het gestelde tekort tussen variant 1 en variant 2, circa Euro 300.000, moet een oplossing komen. 
Hierover gaat het college met de werkgroep Geesteren in overleg om gezamenlijk tot een oplossing te 
komen. Vervolgens komt er een definitief financieel overzicht waarover het college een besluit neemt. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 



Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



Notitie Gebiedsontwikkeling Geesteren 
 

Onderwerp: Financiële consequenties varianten gebiedsontwikkeling Aloysiusschool 

 

 

Uitgangspunten: 

- Als basis wordt gebruikt de varianten van Linneman. Variant 1 betreft herontwikkeling van de 

school op de huidige plek met een klein deel woningbouw. Variant 2 betreft herontwikkeling 

van de school nabij de kerk met integratie van de parochiewoning (en verwerving van het 

vastgoed en de grondpositie van de parochie en Woningstichting) 

- Uitgangspunt is om een grondcomplex aan te maken waarbij we de kosten voor realisatie van 

de openbare ruimte belasten op het grondcomplex en de schoollocatie wordt aangemerkt als 

‘bouwkavel’; 

- Uitgangpunt is dat alle ruimtes en voorzieningen ten behoeve van de school (schoolplein, 

fietsenstalling, e.d.) worden gedekt uit het budget IHP; 

- Bij de sloop van de huidige Aloysiusschool moet de boekwaarde van het huidige pand volledig 

worden afgeboekt. 

- Het gaat om de financiële vergelijking tussen variant 1 en 2, waarbij inzicht wordt verschaft in 

de financiering en dekking; 

 

Grondexploitatie: 

 Variant 1 Variant 2 

Boekwaarde € 900.000 € 900.000 

Verwerving € 0 € 1.300.000 

Bouw- en woonrijp maken € 525.000 € 900.000 

Plankosten € 250.000  € 280.000 

Beheerskosten € 25.000 € 35.000 

Rente/financiering € 30.000  € 70.000 

Opbrengsten uit woningbouw € 720.000 € 1.900.000 

Resultaat -€ 1.000.000 -€ 1.600.000 

 

Let op: bij starterskavels wordt de exploitatie verder negatief beïnvloed. 

 

Gemeente moet een voorziening treffen in de reservepositie om het verlies van de grondexploitatie af 

te dekken. 

 

Integraal huisvestingsplan: 

Opgave TOF bedraagt 5,7 miljoen (incl. btw) aan bouwkosten voor een nieuwe basisschool. In het IHP 

is gereserveerd voor 3,4 miljoen (incl. btw). Er is in elke variant sprake van een tekort van 2,3 miljoen. 

We gaan dan uit van aangeleverde informatie over de beoogde nieuwbouw door TOF. Hierover dient 

nog afstemming plaats te vinden ten einde overeenstemming te vinden over het bouwbudget voor de 

nieuwe basisschool. 

 

Overige kosten: 

 Variant 1 Variant 2 

Tijdelijke huisvesting € 650.000 (aanname TOF) € 0 

Aanpassingen Vriezenveenseweg? Niet aan de orde. Niet aan de orde. 

Aanpassingen plein voor de kerk? Niet aan de orde. Zie volgende punt. 

Aanpassing en inpassing parochie € 0 € 350.000 

Totaal € 650.000 € 350.000 

 

Aanpassingen Vriezenveenseweg: 

De wens vanuit Geesteren betreft het geheel of gedeeltelijk herinrichten van de Vriezenveenseweg 

voor tweerichtingsverkeer. Gedeeltelijk tweerichtingsverkeer is niet wenselijk omdat aanliggende 



wegen dit qua capaciteit niet aankunnen. Volledig tweerichtingsverkeer maken is zeer omvangrijk 

omdat dan ook elders knelpunten moeten worden opgelost. 

 

Pleinfunctie/shared space: 

Eerder is gesproken om het gebied voor de kerk te betrekken bij de gebiedsontwikkeling (variant 2). In 

dit stadium is niet afgebakend welke mate van herinrichting van toegevoegde waarde is in dit initiatief. 

Uitgaande van een minimale herinrichting (herstraten plus markeringen) bedragen indicatief 

€ 350.000. Uitgaande van een meer grootschalige herinrichting en herindeling van functies en 

verkeersafwikkeling bedragen de kosten indicatief minimaal € 850.000. (Deze bedragen zijn slechts 

richtinggevend en sterk afhankelijk van keuzes die nog gemaakt moeten worden). 

 

Totaaloverzicht: 

 Variant 1 Variant 2 Dekking 

Resultaat grondexploitatie -€ 1.000.000 -€ 1.600.000  

Resultaat IHP (incl. btw) -€ 2.300.000 -€ 2.300.000  

Resultaat overige kosten -€ 650.000 -€ 350.000  

Totale financiering: € 3.950.000 € 4.250.000  

    

 

De kosten die gemoeid gaan met de pleinfunctie en aanpassing van de Vriezenveenseweg worden 

buiten de scope van deze kostenraming gehouden. Zonder deze ingrepen kunnen beide varianten 

worden uitgevoerd. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de pleinfunctie voor de kerk aan belang toeneemt 

indien besluitvorming positief uitvalt voor variant 2. 

 

Conclusie: 

Aanbevolen wordt om voor variant 2 te kiezen, mits: 

- Er een voorziening kan worden getroffen voor het negatieve resultaat van de grondexploitatie; 

- Het budget uit het IHP én de reservering in de begroting voor de totale kapitaallast van een 

nieuw onderwijsgebouw voldoende zijn; 

- Na herverdeling van geoormerkte (maar niet uitgegeven) budgetten er een dekking ontstaat 

voor de overige kosten. 



Procesvoorstel voortgang besluitvorming variantenstudie Aloysius Geesteren

Datum 12-9-2019, aangepast 17-9-2019, aangepast 1-11-2019, aangepast 13-12-2019

Doelstelling:
1) Het doorlopen van het proces waarbij middels go/no-go momenten een besluit kan worden genomen over de 

variant voor de exacte locatiekeuze van de nieuwbouw van de school (en bijhorende voorzieningen).
2) Het uitzetten van het tijdspad waarin het bovenstaande plaatsvindt.
3) Inhoudelijk: de realisatie van een nieuwe school in een zo multifunctioneel en toekomstgericht mogelijke 

centrumontwikkeling.

Kader:
De werkgroep zet in op uitwerking van variant 4. Indien variant 4 aantoonbaar onhaalbaar is valt de werkgroep terug op 
variant 1. (Basis: zie presentatie KROON). 
Inmiddels is variant 4 vervangen door scenario 3 (kernavond Geesteren, 10 december 2019) 



Besproken uitgangspunten:

Stelling Standpunt

Zoveel mogelijk behoud van het ‘groene hart’ van Geesteren. Allen eens

Verkeersveiligheid schoolgaande kinderen betreft een primair 
belang.

Allen eens

Variant 3 heeft niet voldoende draagvlak voor verdere uitwerking. Allen eens

De relatie tussen de plek van de school en het centrum c.q. kerkplein 
is net als verkeersveiligheid een primair belang.

Allen eens

De school moet niet ‘verstopt’ worden en dus zichtbaar zijn. Allen eens

Tweerichtingsverkeer op de Vriezenveenseweg wordt 
verkeerskundig afgeraden, maar blijft voor de werkgroep een wens.

Bespreekpunt, nader te verkennen 
i.c.m. ‘pleinfunctie’ variant 4b

Financieel kader (en wie betaalt wat) is een onzekere factor. Bespreekpunt, te betrekken in 
bestuurlijke afstemming college. 
Bestuurlijk standpunt noodzakelijk

Bij grondverwerving en de integrale gebiedsontwikkeling is de 
gemeente bij voorkeur initiatiefnemer. Bij gesprekken met 
stakeholders contactpersonen van de werkgroep betrekken (gelet 
op eerder gevoerde gesprekken).

Bespreekpunt, te betrekken in 
bestuurlijke afstemming college. 
Bestuurlijk standpunt noodzakelijk



(Intentieovereenkomst)

Januari 2020
(gemeente/MD2030)
(Intentieovereenkomst)

Maart 2020
(gemeente) 



Maart/april 2020 (gemeente/TOF/Aloysius
/MD2030)


