
 

 

  
 
 
 
 

 
 

   
Aan de gemeenteraad van Tubbergen 
 
 
 
 
Zaaknummer 
27736 

Bijlagen 
1 

  
  
  

 
Onderwerp 
Raadsbrief 2018 nr. 28 

Verzenddatum 
8 november 2018 

  

Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken omtrent het locatieonderzoek nieuwbouw school in 
Geesteren.  
 
Toelichting 
Zoals aan u is toegezegd door wethouder De Witte zou hij u informeren over de opdrachtomschrijving voor 
het locatieonderzoek en de gekozen aanpak. In de opdrachtomschrijving hebben wij als opdracht 
geformuleerd: het doen van een locatie studie en scenario’s op te leveren inclusief onderbouwd advies voor 
het voorkeursscenario voor de nieuwbouw van de Aloysiusschool in Geesteren.  
 
Rol en invulling stuurgroep 
Zoals in de kernagenda Geesteren in het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) staat vermeld, stelt de 
gemeente samen met TOF onderwijs en een afvaardiging van Geesteren een bureau aan dat het 
onafhankelijke onderzoek uitvoert. Deze afvaardiging van Geesteren is in de stuurgroep vertegenwoordigd 
aangevuld met vertegenwoordigers van TOF onderwijs, de Aloysiusschool en de gemeente. De stuurgroep 
is onafhankelijk en ziet toe op een transparant en goed verloop van het proces. De stuurgroep beoordeelt de 
uitkomsten van het onderzoek van M3V/SBM en brengt een advies uit aan het gemeentebestuur.  
 
Opdracht bureau 
De stuurgroep heeft de opdrachtomschrijving opgesteld die via een meervoudige onderhandse aanbesteding 
bij vijf bureaus is uitgezet. Voor de herfstvakantie hebben de bureaus een pitch gehouden voor de 
stuurgroep. Deze pitches zijn door de stuurgroep beoordeeld en de combinatie M3V/SBM 
Bouwmanagement is als winnende partij uit de aanbesteding gekomen. 
In de bijlage vindt u de offerte van M3V/SBM waarin zij ingaan op de situatie en vraagstelling en het plan van 
aanpak.  
 
Budget  
De aanbieding van M3V/SBM valt ruim binnen het door uw raad beschikbaar gestelde budget. U heeft Euro 
50.000,-- beschikbaar gesteld (dekking: incidentele budget voor proces- en onderzoekskosten in het kader 
van budget maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografische ontwikkelingen) en het bureau gaat het 
onderzoek voor ca. Euro 20.000,-- uitvoeren.   
 
 
 
 
 

 



 

 

Resultaat onderzoek 
Het resultaat van het onderzoek is een op basis van consensus zwaarwegend advies van de stuurgroep aan 
het college voor een locatie met daarbij een doorkijk op start van de uitvoering. Daarna gaat het advies het 
besluitvormingstraject in.  
 
Plan van aanpak  
Het plan van aanpak ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 
De kaders en uitgangspunten m.b.t. de locaties worden bepaald en op basis hiervan worden mogelijke 
locaties geïnventariseerd. Ook wordt hierbij meegenomen welke partijen of betrokkenen geraadpleegd 
moeten worden voor een volledig beeld.  
Vervolgens wordt er een groslijst van te onderzoeken locaties opgesteld.  
De afwegingsmatrix voor de beoordeling van de locaties wordt besproken en vastgesteld: op welke aspecten 
worden de locaties beoordeeld en welke weging wordt hieraan toegekend? Aspecten zijn onder andere 
ligging, ambities school, infrastructuur, veiligheid, beschikbaarheid en planning, oppervlakte, eigendom, 
bestemming, investeringskosten etcetera.  
De verschillende locaties worden beoordeeld en geanalyseerd op basis van een zogenoemde multicriteria 
analyse met als eindresultaat een voorkeurslocatie op basis van (rationele) argumenten.  
Volledigheidshalve hebben we het plan van aanpak in de bijlage volledig opgenomen.  
 
Planning 
Op 25 juni 2018 heeft uw raad een besluit genomen t.a.v. het locatie onderzoek nieuwbouw school 
Geesteren. Conform besluit wordt de voorbereiding in 2018 gestart en staat afronding van het onderzoek in 
februari/maart 2019 gepland. Tegelijkertijd heeft de gemeente met TOF onderwijs een afspraak gemaakt 
voor het onderwijsinhoudelijke deel en de directeur van de Aloysius school opdracht gegeven in februari 
2019 te komen met de onderwijsvisie. De uitwerking van deze visie krijgt een plek in het onderzoek.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
Conform hetgeen met u is afgesproken, zullen wij u op de hoogte blijven houden tijdens het proces met 
betrekking tot het opleveren van het resultaat.   
 
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 mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  drs. ing. G.B.J. Mensink  

 

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



 

 

 
In het mede door ons opgestelde IHP is voorzien in vervangende nieuwbouw voor de Aloysiusschool in 
Geesteren. Om dit te realiseren willen de gemeente en het betrokken schoolbestuur TOF Onderwijs nu 
vervolgstappen gaan zetten. Voor de nieuwe voorziening in Geesteren is nog geen locatie bepaald. U wilt in 
het voorjaar van 2019 een definitieve locatiekeuze maken voor de Aloysiusschool. Hiervoor heeft u ons 
gevraagd u te ondersteunen en te adviseren. Wij zijn u zeer erkentelijk dat u ons daarvoor heeft gevraagd 
en gaan deze opdracht graag aan gezamenlijk met onze partner SBM met wie we gelijksoortige projecten 
hebben uitgevoerd. We kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking met u om uitvoering te 
geven aan ons advies om te voorzien in nieuwbouw voor de Aloysiusschool. In deze aanbieding gaan wij 
nader in op de vraagstelling en onze ondersteuning.  
 

1. SITUATIE EN VRAAGSTELLING  
 
In het in 2017 opgestelde IHP is geconcludeerd dat de Aloysiusschool technisch en functioneel erg 
gedateerd is. Wij hebben geadviseerd om te komen tot vervangende nieuwbouw omdat het huidige 
schoolgebouw niet geschikt is voor eigentijds onderwijs. De Aloysiusschool wil een leer- en werkomgeving 
bieden waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau met meer differentiatie en 
activerende werkvormen, die niet meer alleen plaatsvinden in een klaslokaal met de eigen groep, maar 
groepsoverstijgend en in verschillende niveaus. Deze vorm van eigentijds onderwijs kan niet gerealiseerd 
worden in het huidige gebouw, dat bestaat uit verschillende vormen van aanbouw die de functionaliteit 
niet ten goede komen en veel onderhoudsproblemen met zich meebrengen, zowel structureel als 
incidenteel. Tevens is er sprake van een dalende leerlingenaantal waardoor er sprake is van leegstand en 
hoge exploitatiekosten.  
 
Mede naar aanleiding van het IHP heeft de gemeenteraad besloten dat er vervangende nieuwbouw moet 
komen voor de huidige Aloysiusschool in Geesteren, waarbij er ook mogelijk verbindingen worden gelegd 
met andere maatschappelijke functies. Als eerste stap in deze vernieuwing heeft de gemeente besloten een 
locatie-onderzoek te laten uitvoeren, die diverse scenario’s moet opleveren met bijbehorend advies om te 
komen tot een definitieve locatiekeuze. In overleg met de gemeente, TOF Onderwijs en een 
vertegenwoordiging van Mijn Dorp 2030 (vertegenwoordigd in de gezamenlijke stuurgroep) dient 
onderzocht te worden waar deze voorziening het beste gerealiseerd kan worden. Hierin spelen onder 
andere onderwijskundige, maatschappelijke (betekenis voorziening voor Geesteren), verkeerskundige, 
financiële en stedenbouwkundige aspecten een belangrijke rol.  
 
Met inachtneming van bovenstaande dient nu onderzocht te worden wat de beste locatie is voor de 
nieuwbouw van de Aloysiusschool. Hiervoor geldt dat het belangrijk is dat er sprake is van een 
participatietraject waarbij de direct belanghebbenden – gemeente, TOF Onderwijs, Aloysiusschool, Mijn 
Dorp 2030 en eventueel voor de te onderzoeken locaties belangrijke sleutelfiguren/-organisaties - 
meedenken over o.a. toetsingscriteria voor de locaties, de potentiële locaties en de uiteindelijke locatie.  
 
 

2. PLAN VAN AANPAK  
 
Voor het locatie-onderzoek stellen wij het volgende plan van aanpak voor. Wij adviseren hierin een 
gelaagdheid of fasering te realiseren waarbij in de eerste fase de directbetrokkenen – voornamelijk 
gemeente, de school, het schoolbestuur en de vertegenwoordiging van Mijn Dorp 2030 – participeren. In 
de tweede fase, wanneer er een voorkeurslocatie is bepaald, worden ook overige belanghebbenden 
betrokken (bijvoorbeeld overige maatschappelijke instellingen, bedrijven, direct omwonenden e.d.).  
Met inachtneming van bovenstaande stellen wij de volgende activiteiten voor.  
 
Fase 1  
 
1. Opstellen groslijst locaties en afwegingsmatrix  

a. Bespreken van kaders en uitgangspunten m.b.t. locaties door de stuurgroep; bepalen van de 
“breedte van de zoektocht”.  



 

 

b. Op basis van a worden mogelijke locaties geïnventariseerd. In het overleg wordt ook besproken 
welke overige betrokkenen of partijen geraadpleegd worden om een volledig beeld te krijgen van 
de mogelijke locaties.  

c. Opstellen groslijst van te onderzoeken locaties.  

d. Bespreken en vaststellen van de afwegingsmatrix voor de beoordeling van de locaties met de 
stuurgroep; bepalen op welke aspecten de locaties worden beoordeeld én welke weging aan de 
verschillende aspecten wordt toegekend.  

 
Voor deze activiteit vinden twee overleggen plaats met de stuurgroep.   
 
2. Analyse locaties  
 
De locaties op de groslijst worden door M3V/SBM in samenwerking met de gemeente, de school en TOF 
Onderwijs op diverse aspecten in beeld gebracht. De feitelijke informatie met betrekking tot de locaties 
wordt inzichtelijk gemaakt. Met deze informatie beoordelen de leden van de stuurgroep de diverse locaties 
onafhankelijk van elkaar. De leden van de stuurgroep ‘scoren’ de diverse locaties. Deze scores worden 
vervolgens naast elkaar gelegd om te komen tot een gezamenlijke score van de stuurgroep inzake de 
diverse locaties.  
 
In elk geval gaat het om de volgende onderstaande aspecten die in beeld worden gebracht en beoordeeld 
worden door middel van een score. In de stuurgroep worden eventueel aanvullende aspecten ingebracht.  

a. Oppervlakte, eigendom en bestemming (o.a. haalbaarheid, draagvlak, hindercirkels)  

b. Ligging  

c. Ambities school (onderwijskundige en organisatorische functionaliteit)  

d. Functionele partners in omgeving (o.a. buitensport)  

e. Veiligheid (verkeer, toezicht)  

f. Infrastructuur (verkeer/ontsluiting)  

g. Beschikbaarheid en planning  

h. Investeringskosten (verwerving, ontsluiting, infrastructuur, tijdelijke huisvesting e.d.) en 
eventuele dekking  

i. Op hoofdlijnen herontwikkelingsmogelijkheden en -opbrengsten (in dit stadium nog geen 
marktconsultatie/onderzoek)  

 
3. Multicriteria analyse locaties; voorkeurslocatie i.c. locatiekeuze  
 
Op basis van de onder activiteit 1 vastgestelde afwegingsmatrix en de analyse van de locaties op diverse 
aspecten wordt een multicriteria analyse opgesteld. M3V/SBM zal hiertoe een voorzet doen ter bespreking 
in de stuurgroep.  
 

a. Opstellen multicriteria analyse van alle locaties.  

b. Bespreken resultaten met stuurgroep en vaststellen voorlopige voorkeurslocatie.  
 
Voor deze activiteit vindt er een overleg plaats met de stuurgroep. De stuurgroep stelt de voorkeurslocatie 
vast.  
 
4. Uitwerken voorkeurslocatie  
 
Wij stellen voor de voorkeurslocatie eerst verder uit te werken alvorens eventueel te starten met een 
tweede fase van het participatietraject, namelijk het overleg met de direct omwonenden. Deze uitwerking 
van de voorkeurslocatie moet enerzijds een idee geven van de effecten van de mogelijke huisvesting op de 
betreffende locatie (massastudie, oplossing verkeer en parkeren), anderzijds moet het ook nog voldoende 
ruimte laten zien voor eventuele participatie. Hierbij gaat het dan met name om aspecten situering op de 
locatie, ontsluiting, parkeren e.d.  
 
De uitwerking van de voorkeurslocatie heeft betrekking op o.a.:  



 

 

a. Functionaliteit (onderwijskundig, bereikbaarheid, partnerschappen e.d.)  

b. Bestemmingsplan/-wijziging  

c. Verkeer en parkeren  
d. Stedenbouwkundige randvoorwaarden  
e. Massastudie voor de betreffende locatie  

f. Kosten (verwerving, infrastructuur, e.d.)  

g. Herontwikkelingsmogelijkheden  
 
In samenwerking met de stuurgroep wordt de voorkeurslocatie verder uitgewerkt. Voor deze activiteit 
vindt er een overleg plaats met de stuurgroep.  
 
Fase 2  
 
5. Participatietraject (eventueel/optioneel n.t.b.)  
 
Op basis van de uitwerking onder 4 stellen we voor een ‘bewonersavond’ te organiseren voor de direct 
omwonenden van de beoogde voorkeurslocatie. Bij bewoners kan het gaan om bewoners/burgers, 
verenigingen, bedrijven e.d. Tijdens deze bewonersavond gaat het in ieder geval om de volgende drie 
onderwerpen:  
 

a. Het informeren van de omwonenden over de planvorming.  

b. Het informeren over het verdere proces.  

c. Het uitnodigen van omwonenden om in de verdere planvorming in een klankbordgroep mee te 
denken over o.a. de situering op de locatie, de ontsluiting, het verkeer e.d.  

 
M3V/SBM bereidt de bewonersavond voor en leidt deze avond inhoudelijk en procesmatig.  
 
6. Definitieve besluitvorming locatie  
 
Na het participatietraject kan definitieve besluitvorming over de locatie plaatsvinden. Definitieve 
vaststelling vindt plaats door de gemeenteraad (na positieve advisering door stuurgroep).  
Naast diverse onderzoeksactiviteiten zijn er diverse interne overleggen nodig met functionele afdelingen 
(FiZa, Stedenbouw, Verkeer, Onderwijs e.d.). We gaan ervan uit dat de benodigde kennis en expertise in de 
stuurgroep aanwezig is dan wel dat leden van de stuurgroep dit organiseren. Bij bovenstaande activiteiten 
zijn ook de verwachte overlegmomenten genoemd met de stuurgroep en “bewoners”.  
 


