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Conceptbesluit college
1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek inzake locatiestudie nieuwbouw school 
Geesteren.
2. In te stemmen met het advies van de stuurgroep voor de voorkeurslocatie.
3. De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde locatie als definitieve locatie voor de 
nieuwbouw van de school in Geesteren.
4. In te stemmen met het starten van de voorbereiding van dit project.
5. De voorbereidingskosten te dekken uit het restant van het onderzoeksbudget en het procesgeld 
maatschappelijk vastgoed (MAT) en vervolgens de raad te verzoeken door middel van een 
kredietvoorstel om het investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de daadwerkelijke 
nieuwbouw.
Samenvatting
Het college heeft kennis genomen van het onafhankelijk onderzoek naar de beste locatie voor de 
nieuwbouw van de school in Geesteren en heeft ingestemd met het advies van de stuurgroep voor 
de voorkeurslocatie: de huidige locatie van de Aloysiusschool. Deze uitkomst sluit aan bij de 
gesprekken met MijnGeesteren2030, hoewel dit niet de voorkeurslocatie van alle werkgroepen is. 
Het college gaat de raad voorstellen met deze locatie in te stemmen en in te stemmen met het starten 
van de voorbereiding van het project.
Beoogd effect/doel
Met de realisatie van de nieuwbouw school wordt uitvoering gegeven aan de vervolgacties vanuit 
het Integraal Huisvesting Plan Tubbergen.
Het realiseren van het project Nieuwbouw school Geesteren draagt daarnaast bij aan het 
toekomstbestendig houden van Geesteren en is ook een belangrijk thema in de Kernagenda 
Geesteren (MAT). De locatiekeuze van de school is van essentieel belang voor de andere projecten 
van de Kernagenda Geesteren.
De resultaten zorgen ervoor dat Geesteren ook in 2030 nog een leefbaar dorp is waar het goed 
wonen, werken en recreëren is.



Voortraject en achtergronden
Inleiding
In maart 2016 is Geesteren van start gegaan met het proces MijnGeesteren2030. Dit heeft geleid tot 
de visie MijnGeesteren2030 die op 29 maart 2017 is gepresenteerd aan de inwoners van Geesteren. 
Vervolgens is Geesteren in werkgroepen aan de slag gegaan met de uitwerking van de visie in 
plannen. Op 20 februari 2018 hebben de voorzitters van de werkgroepen hun plannen gepresenteerd 
aan het college van B&W. Zij hebben hierbij aangegeven wat ze van de gemeente nodig hebben om 
verder te kunnen. Dit is verwerkt in de Uitvoeringsagenda Geesteren waarop de raad op 25 juni 
2018 een positief besluit heeft genomen. De raad heeft daarbij ingestemd om op korte termijn 
stappen te zetten ten aanzien van het project Nieuwbouw school. De raad heeft het college hierbij 
meegegeven dat het onderzoek bindend is en het dorp bij het onderzoek wordt betrokken.

Argumentatie
Op 25 juni 2018 heeft de raad een besluit genomen tot uitvoering van een onafhankelijk onderzoek 
naar de beste locatie voor de nieuwbouw van de school in Geesteren. De raad heeft aangegeven hier 
inwoners van Geesteren nauw bij te betrekken. In aansluiting op dit raadsbesluit is een stuurgroep 
gevormd, bestaande uit inwoners van het dorp Geesteren, het onderwijs en de gemeente. De 
stuurgroep is onafhankelijk en ziet toe op een transparant en goed verloop van het proces.
In gesprek en met interactie is vervolgens de opdracht voor het onafhankelijke onderzoek 
geformuleerd en aanbesteed. Op basis van referenties, ervaring en lokale betrokkenheid is de 
combinatie M3V/SBM bouwmanagement geselecteerd. Dit bureau is gevraagd om een locatiestudie 
te doen en scenario's op te leveren inclusief onderbouwd advies voor een voorkeurslocatie voor de 
nieuwbouw van de Aloysius school in Geesteren. Het bureau is meegegeven aandacht te hebben 
voor: participatie en draagvlak met de samenleving, onafhankelijkheid waarborgen en realisatie van 
een volwaardige school met de hierbij horende randvoorwaarden (o.a. voldoende speelruimte, 
veiligheid etc.)
Vervolgens is het locatieonderzoek gestart.

Proces
In een aantal overleggen en werkbijeenkomsten met de stuurgroep is stapsgewijs toegewerkt naar 
de locatiekeuze voor de vervangende nieuwbouw van de basisschool en eventueel aanvullende 
functies. Op hoofdlijnen zijn de volgende stappen gezet:
a. Vaststellen kaders en uitgangspunten en inventarisatie locaties.
In overleg met de stuurgroep zijn de kaders en uitgangspunten voor de mogelijke locaties in beeld 
gebracht. Belangrijke zaken hierbij zijn het onderwijskundige aspect, de verbinding met 
MijnGeesteren 2030 en de planologische aspecten. Op basis hiervan zijn negen locaties 
geïnventariseerd waar nader onderzoek naar heeft plaatsgevonden. Op basis van onderwijskundige 
aspecten zijn twee locaties niet geschikt bevonden. Deze bevonden zich te ver van de sporthal. Een 
derde locatie viel af vanwege het beschikbare oppervlak. De zes overgebleven locaties zijn deels 
samengevoegd waardoor er vier locaties overbleven.
b. Overleg werkgroepen MijnGeesteren2030, onderwijs en gemeente
Met iedere werkgroep van MijnGeesteren2030 is afzonderlijk gesproken over hun wensen en 
ambities ten aanzien van de vervangende nieuwbouw van de Aloysiusschool en mogelijke locaties 
die passen bij de verschillende wensen en ambities per werkgroep. Ook is gesproken met een 
vertegenwoordiging van de school en de schooldirecteur om de onderwijskundige wensen in beeld 
te krijgen. Dit in het verlengde van hun uitwerking voor het onderwijs- en huisvestingsconcept. Een 
proces dat parallel loopt en de verantwoordelijkheid is van TOF onderwijs. Tot slot is er bestuurlijk 
en ambtelijk met de gemeente gesproken.
Daarnaast hebben overige maatschappelijke functies hun input geleverd.
c. Vaststellen beoordelingsaspecten en wegingsfactoren
De te onderzoeken locaties zijn vervolgens geanalyseerd door de leden van de stuurgroep waarna 



een multicriteria analyse is opgesteld voor de onderlinge vergelijking van de vier locaties. De 
diverse aspecten waarop de locaties worden beoordeeld zijn vastgesteld door de stuurgroep alsmede 
de wegingsfactoren voor de aspecten. De aspecten zijn: eigendom, bestemming, ligging, ambities 
school/TOF onderwijs, ambities MijnGeesteren2030, planning, infrastructuur en veiligheid. Aan 
enkele aspecten is een hogere wegingsfactor toegekend: veiligheid, ambities school en ambities 
MijnGeesteren2030.
d. Beoordeling en weging locaties
Door de leden van de stuurgroep onder begeleiding van M3V zijn de verschillende locaties 
beoordeeld op de verschillende aspecten. De leden hebben eerst individueel gescoord, vervolgens 
per geleding (dorp Geesteren, school/TOF en gemeente) en hier kwam de gemiddelde totaalscore 
van alle leden uit. Deze resultaten zijn uitvoerig besproken binnen de stuurgroep, waarna er een 
voorkeurslocatie is vastgesteld.
De locatiekeuze is in nauw overleg met de betrokkenen tot stand gekomen, waardoor de stuurgroep 
zich unaniem schaart achter het advies inzake de voorkeurslocatie. Deze uitkomst sluit aan bij de 
gesprekken die met de werkgroepen van MijnGeesteren2030 zijn gevoerd, hoewel dit niet de 
voorkeurslocatie van alle werkgroepen is. De huidige locatie Aloysiusschool scoort op de volgende 
aspecten positiever dan de overige locaties: eigendom, snelheid van ontwikkelen, bestemming, 
centrale ligging, veiligheid, infrastructuur en ambities MijnGeesteren2030, met uitzondering van 
het aspect "afstand sport".
Voor de rapportage van het onderzoek verwijzen we naar de bijlage "Rapportage locatie-onderzoek 
vervangende nieuwbouw Aloysiusschool".
Afhankelijkheden
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Financiële paragraaf
Voor het onderzoek is door de raad een budget beschikbaar gesteld van Euro 50.000,-- (budget 
maatschappelijk vastgoed in relatie tot de demografische ontwikkelingen). De kosten bedragen ca. 
Euro 20.000 - 25.000,--.
De voorbereiding van het project tot realisatie van de nieuwbouw van de school wordt gedekt uit 
het restant van de onderzoekskosten en het procesgeld uit het MAT ad. Euro 25.000,--- (procesgeld 
maatschappelijk vastgoed t.b.v. basisschool Geesteren).
De tweede fase gaat in na besluitvorming door college en raad over de voorkeurslocatie.
Communicatie paragraaf
Als het college positief besluit op het advies van de stuurgroep voor de voorkeurslocatie op 19 
februari, dan gaat het voorstel op 26 februari richting raad. Conform wens van de raad en gemaakte 
afspraken tijdens het proces vindt er een inwonersavond plaats om de inwoners van Geesteren en 
andere stakeholders te informeren over het proces, het onderzoek en de uitkomst. Dit staat gepland 
op 26 februari 19.30 uur in Geesteren. De raad wordt hiervoor ook uitgenodigd. De uitnodiging 
wordt op 19 februari verstuurd. 

Inwoners worden uitgenodigd voor deze informatie-avond door middel van een uitnodiging op hun 
eigen platform www.Geesteren1.nl en in de Op en Rond de Essen van maandag 25 februari. Op 20 
februari wordt ook de overige pers uitgenodigd voor de informatieavond.

Op 26 februari gaat een persbericht uit voor op het eigen platform en de overige media, met daarin 
informatie over het proces, het onderzoek en de uitkomst. In dit persbericht staan quotes van de 
stakeholders: 1 quote vanuit het dorp, 1 quote vanuit de school en 1 quote van de wethouder.

Het voorstel staat vervolgens op 12 maart op de agenda van de commissie en op 25 maart op de 
agenda van de raadsvergadering.

Vervolgprocedure



Als het college en de raad het advies van de stuurgroep overnemen en daarmee instemmen met de 
voorkeurslocatie start fase 2 van het project. Fase 1 heeft veel input geleverd voor het vervolgproces 
(fase 2). In deze fase wordt de voorkeurslocatie verder uitgewerkt. Dit heeft betrekking op de 
functionaliteit (nader uitwerken van mogelijke partnerschappen o.a.), bestemmingsplan/-wijziging, 
verkeer en parkeren, stedenbouwkundige randvoorwaarden, massastudie, kosten en 
herontwikkelingsmogelijkheden. Op basis hiervan is het mogelijk om direct omwonenden en andere 
belanghebbenden te informeren over de planvorming, het verdere proces waarbij 
omwonenden/belanghebbenden worden gevraagd mee te denken in de planvorming door een 
klankbordgroep te vormen. 

Met TOF onderwijs moeten afspraken gemaakt worden over het verdere proces. 

Vervolgens wordt het proces gestart om te komen tot realisatie van de nieuwbouw school Geesteren. 

- programma van eisen 
- vertaling in voorlopig ontwerp
- definitief ontwerp 
- bouwteam samenstellen
- uitvoering

Het college komt terug bij de raad met het verzoek door middel van een kredietvoorstel het 
investeringsbudget beschikbaar te stellen.           


