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1. Inleiding 
 
1.1 Achtergrond 
 

De gemeente heeft op grond van de Wet op het Primair Onderwijs en de verordening ‘Voorzieningen 
huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk’ een wettelijk taak in het voorzien van voldoende en 
adequate huisvesting voor onderwijsvoorzieningen ten behoeve van de schoolbesturen. 
 
In Willemstad kampt basisschool Willem de Zwijger met een huisvestingsprobleem, in die zin dat de 
school meer leerlingen heeft dan men qua fysieke ruimte kan bedienen. De gemeente heeft op grond 
van de wettelijke regels en de verordening voorzien in adequate huisvesting door naast het eigen 
hoofdgebouw Willem de Zwijger medegebruik te laten maken van leegstaande ruimten in basisschool 
De Singel. In de praktijk wordt dit echter als disfunctioneel ervaren vanwege onder andere logistieke 
complicaties en vermindering van de sociale samenhang. Ondanks dat de leerlingenprognoses voor 
Willemstad dalende aantallen laat zien, blijft de noodzaak tot het medegebruik van ruimte in de Singel 
door de Willem de Zwijger ook op langere termijn nodig.  
 
Aanleiding voor het project is het verzoek op 16 september 2015 van de raadscommissie Sociale 
Infrastructuur aan het college van burgemeester en wethouders om een haalbaarheidsonderzoek te 
doen naar de (on)mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw (of renovatie) van schoolgebouwen en 
hierbij ook andere sociaal maatschappelijke accommodaties te betrekken. Op 22 juni 2017 heeft de 
gemeenteraad unaniem besloten om het Startdocument ‘(multifunctionele) scholenontwikkeling 
Willemstad’ vast te stellen. In dit Startdocument zijn de kaders van het haalbaarheidsonderzoek 
vastgelegd.  
 
In het coalitieakkoord 2018-2022 is als een van de beleidsvoornemens aangegeven de haalbaarheid 
van renovatie of nieuwbouw van de basisscholen in Willemstad te onderzoeken. Hiermee wordt de 
ingezette weg ook door de nieuwe gemeenteraad gedragen. 
 
 
1.2 Doel 
 

Het doel van het project is om te komen tot een structurele oplossing voor het huisvestingsprobleem 
van de Willem de Zwijger door aanpassing van de bestaande huisvesting of door het realiseren van 
een toekomstbestendig basisschoolgebouw in Willemstad voor het onderbrengen van zowel de 
Willem de Zwijger als De Singel, eventueel en indien mogelijk in combinatie met aan het 
basisonderwijs gerelateerde of versterkende voorzieningen. 
 
Het doel van het locatieonderzoek is om te komen tot een afgebakend ontwikkelingsgebied zodat het 
verdere haalbaarheidsonderzoek op basis van de vastgestelde ontwikkelingslocatie uitgevoerd kan 
worden. De haalbaarheid is beoordeeld op basis van vier invalshoeken: [1] het programma en 
samenwerkingspartners, [2] de ruimtelijke inpasbaarheid, [3] de financiën en [4] overige aspecten die 
van belang zijn. 
 
 
1.3 Stuurgroep partijen 
 

Deze locatiestudie richt zich op het onderzoek van huisvestinglocaties voor de beide basisscholen. 
Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheid om het te realiseren gebouw multifunctioneel bruikbaar te 
maken door toevoeging van onder andere een gedeelte van het gemeenschapshuis/Huis van de Wijk, 
de kinderopvang en buitenschoolse opvang, de gymzaal en het Centrum voor Jeugd en Gezien (het 
consultatiebureau). In deze paragraaf worden de mogelijk te huisvesten partijen voorgesteld. 
 
Stichting De Waarden 
Stichting De Waarden is een stichting voor interconfessioneel basisonderwijs. Onder de koepel van 
De Waarden werken 17 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs, geïnspireerd door de 
christelijke waarden. Bij de stichting werken circa 350 medewerkers welke het basisonderwijs 
verzorgen voor zo’n 2.800 leerlingen in de gemeente Moerdijk, Drimmelen en Goeree Overflakkee. 
Basisschool De Singel, Singel 1 in Willemstad, valt onder de koepel van Stichting De Waarden.  
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Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant  
Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) is een stichting voor openbaar 
basisonderwijs. Onder de koepel van Stichting OBO werken 16 basisscholen. Bij de stichting werken 
circa 285 medewerkers welke het basisonderwijs verzorgen voor zo’n 3.000 leerlingen in de gemeente 
Moerdijk, Drimmelen, Halderberge, Roosendaal en Rucphen. Basisschool Willem de Zwijger, Mr. Jaap 
Burgerlaan 1 in Willemstad, valt onder de koepel van Stichting OBO.  
 
Stichting Multifunctioneel Centrum ‘Gebouw Irene’ 
Buurthuis Irene, Grimhoek 15 in Willemstad, is het gemeenschapshuis/Huis van de Wijk waar 
verschillende verenigingen op structurele basis gebruik van maken. Dit betreft onder andere 
activiteiten van de plaatselijke seniorenraad, een yoga vereniging, de theatervereniging en de 
biljartclub. Tevens is de bibliotheek gevestigd in het gemeenschapshuis en maken ook de scholen 
regelmatig gebruik van de ruimte. Stichting Multifunctioneel Centrum ‘Gebouw Irene’ is eigenaar van 
het gemeenschapshuis/Huis van de Wijk. De exploitatie is handen van Stichting Buurthuis Irene. 
 
Stichting Kibeo 
Stichting Kibeo biedt professionele kinderopvang in diverse vestigingen in zuidwest Nederland in de 
vorm van kinderopvang 0-4 jaar en buitenschoolse opvang. In Willemstad is de kinderopvang 
gevestigd in de affuitenloods naast het Mauritshuis. De buitenschoolse opvang is gevestigd in De 
Petteflet, een gebouw grenzend aan de sportaccommodaties, en in een ruimte (speellokaal en 
opbergruimte) van basisschool De Singel.  
 
Overig 
Naast de voornoemde partijen maken de volgende accommodaties deel uit van het 
haalbaarheidsonderzoek: de gymzaal en het CJG (in dit geval consultatiebureau voor TWB en GGD). 
 
 
1.4  Onderzoeksgebied 
 

In het Startdocument zijn de mogelijke ontwikkelingslocaties gekaderd. De te onderzoeken potentiele 
ontwikkelingslocaties inclusief aangrenzend zoekgebied zijn op de volgende afbeelding weergegeven.  
 
De locaties die worden getoetst op haalbaarheid zijn: 
-  nieuwbouw bij de sportvelden: een nader te bepalen locatie ter plaatse of direct aansluitend 

aan de sportvelden ten noordoosten van Willemstad;  
-  nieuwbouw ten oosten van nieuwbouwwijk Kloosterblokje IV: zoekgebied van de 

Noordlangeweg tot aan de grens met Kloosterblokje III; 
-  nieuwbouw ten zuiden van nieuwbouwwijk Kloosterblokje IV: in de oksel van het Steenpad en 

de Noordlangeweg; 
-  nieuwbouw in het ‘Avonturenpad’ tussen Hogeweg / Steenpad: zoeklocatie is het gehele 

groene parkgebied; 
-  blijven op de huidige schoollocaties: om te voldoen aan de bestuurlijke opgave om ook 

renovatie van de bestaande scholen te onderzoeken alsmede om een volwaardig alternatief te 
bieden, wordt de voortzetting van de huidige scholen met eventueel renovatie en/of uitbreiding 
in de locatiestudie meegenomen. Nieuwbouw van één of beide basisscholen op de huidige 
locaties is gezien de bouwkundige staat van de gebouwen en de mogelijkheden die de locatie 
bieden niet realistisch en wordt derhalve niet onderzocht. 
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Eigendomssituatie 
De sportvelden en het park Hogeweg / Steenpad zijn eigendom van de gemeente zelf. De opstallen 
ter plaatse van de sportvelden zijn van de sportverenigingen en het recht op gebruik is geregeld 
middels gebruiksovereenkomsten. Het zoekgebied ten oosten van Kloosterblokje IV is in eigendom 
van familie Van den Berg, het gebied ten zuiden van Kloosterblokje IV is in eigendom van de heer 
Knook.  
 
De huidige locaties van de Willem de Zwijger en De Singel zijn in eigendom van de schoolbesturen. 
Bij het vrijkomen van deze locaties worden deze ‘om niet’ overgedragen naar de gemeente.  
 
Planologie 
Het ruimtelijk beleid is verankerd in beleidsnota’s, waaronder de provinciale Verordening Ruimte 2014, 
het gemeentelijk structuurplan en het bestemmingsplan. 
 
In de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant zijn de schoollocaties, het gebied bij 
de sportvelden en het park Hogeweg / Steenpad aangeduid als ‘Bestaand stedelijk gebied’. In de 
regels van de verordening is als vereiste opgenomen dat een stedelijke ontwikkeling plaatsvindt in het 
bestaand stedelijk gebied. Als er toch nieuw ruimtebeslag nodig is dan kan dit in afwijking van het 
verbod op nieuwvestiging alleen in het zogenaamde ‘Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling’. Ten 
oosten van de Willemstadse bebouwde kom is een dergelijk zoekgebied aangewezen. De 
Verordening Ruimte 2014 is ongewijzigd overgenomen in de gemeentelijke structuurvisie “Moerdijk 
2030” Een uitsnede van de structuurvisie is in de volgende afbeelding weergegeven. 
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Geconcludeerd moet worden dat de locatie ten zuiden van het Kloosterblokje afvalt vanwege 
strijdigheid met het provinciaal beleid en het ontbreken van ontheffingsmogelijkheden. Deze locatie ligt 
niet binnen het bestaand stedelijk gebied alsmede niet binnen het zoekgebied voor uitbreiding van 
stedelijke voorzieningen. De ontwikkeling van een school ten oosten van het Kloosterblokje IV is 
vanwege de ligging in het zoekgebied niet expliciet uitgesloten, maar hierbij dient wel voldaan worden 
aan de stringente voorwaarden die gesteld worden in de Verordening Ruimte 2014. Om het 
(multifunctioneel) schoolgebouw ter plaatse mogelijk te maken, dient er een visie ontwikkeld te worden 
waarin de ontwikkeling van het complete zoekgebied in kaart moet zijn gebracht. Dus inclusief 
woonbebouwing, bebouwing voor overige functies, infrastructuur en openbaar gebied. Daarbij moet 
onder andere onderbouwd worden waarop de woningbehoefte is gebaseerd, de reden waarom 
uitbreiding voor inbreiding gaat en hoe het ontwikkelingsgebied landschappelijk wordt ingepast. 
Ondanks dat het gebied ten oosten van het Kloosterblokje ook in de gemeentelijke structuurvisie is 
aangegeven als potentieel ontwikkelingsgebied, is het op dit moment nog te premature om dit te 
concretiseren in een toekomstvisie. Grootschalige woningbouwontwikkeling in Willemstad is 
momenteel nog afhankelijk van verscheidene externe factoren. Bovendien levert het voorafgaand aan 
de scholenontwikkeling opstellen van een totaalvisie enkele jaren vertraging op. Geconcludeerd moet 
worden dat de zoeklocatie ten oosten van het Kloosterblokje afvalt. 
 
Bij de verdere toetsing in voorliggend locatieonderzoek wordt alleen nog maar ingegaan op de locaties 
Sportvelden en Park Hogeweg / Steenpad. Tevens wordt de uitbreiding van de Willem de Zwijger op 
haalbaarheid onderzocht. 
 
Het zoekgebied ter plaatse van de sportvelden en het park Hogeweg / Steenpad is opgenomen in het 
bestemmingsplan ‘Woonwijken bij de vesting Willemstad’ en heeft respectievelijk een 
sportbestemming en een groenbestemming. Binnen al deze bestemmingen is het oprichten of 
uitbreiden van een (multifunctioneel) schoolgebouw niet zondermeer mogelijk. Voor de beoogde 
functiewijziging is derhalve een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De bestaande basisscholen 
zijn eveneens opgenomen in het bestemmingsplan ‘Woonwijken bij de vesting Willemstad’ en hebben 
een maatschappelijke bestemming. Binnen de maatschappelijke bestemming is renovatie of 
uitbreiding van schoolgebouwen onder voorwaarden mogelijk.  
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2. Programma 
 
2.1 Multifunctionele accommodatie 
 
 

Het doel van het project is om te komen tot een structurele oplossing voor het huisvestingsprobleem 
van de Willem de Zwijger door aanpassing van de bestaande huisvesting of door het realiseren van 
een toekomstbestendig basisschoolgebouw in Willemstad voor het onderbrengen van zowel de 
Willem de Zwijger als De Singel, eventueel en indien mogelijk in combinatie met aan het 
basisonderwijs gerelateerde of versterkende voorzieningen. Bij de vaststelling van het Startdocument 
is politiek bestuurlijk aangegeven dat voorkeur uitgaat naar het creëren van een meerwaarde door de 
combinatie met aan het basisonderwijs gerelateerde of versterkende voorzieningen.  
 
Bij nieuwbouw wordt er uitgegaan van een gebouw wat gerealiseerd wordt voor een periode van 
minimaal 40 jaar. Om voor deze termijn een functioneel gebouw te realiseren dient ingespeeld te 
worden op toekomstige ontwikkelingen. Eén van deze ontwikkelingen is het multifunctioneel gebruik 
van een gebouw. Multifunctionaliteit betreft de mogelijkheid om met realisatie van de nieuwbouw voor 
de twee scholen aan te sluiten op de behoeften aan bredere maatschappelijke dienstverlening door 
het maken van combinaties met andere maatschappelijke functies. Het streven is naar een 
voorziening waarin organisaties als basisonderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, 
consultatiebureau en andere welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Hierdoor kan er 
een multifunctionele accommodatie worden gerealiseerd voor de toekomst gericht op de doorgaande 
leergang van kinderen van 0 tot 13 jaar. Tevens kan nieuwbouw van een multifunctioneel gebouw 
gecombineerd worden met het realiseren van een gymzaal voor gezamenlijk gebruik voor het 
gymonderwijs. Ook wordt specifiek gekeken naar combinaties met activiteiten die plaatsvinden in het 
gemeenschapshuis/Huis van de Wijk.  
 
 
2.2 Speerpunten  
 

Met de samenwerkingspartijen is gezamenlijk een lijst opgesteld met de belangrijkste kernwaarden 
gericht op toetsing van de ontwikkelingslocatie.  
 
-  Een multifunctioneel te gebruiken gebouw waarbij rekening wordt gehouden met eventuele 

toekomstige uitbreidingsmogelijkheden; 
-  Het streven is naar een IKC-achtige constructie, dus buitenschoolse opvang en kinderopvang 

en CJG in combinatie met onderwijs. Clustering van voorzieningen kan een meerwaarde 
vormen voor Willemstad; 

- De stuurgroep ziet meerwaarde in een gezamenlijke nieuwbouw van een mutifunctioneel te 
gebruiken gebouw. Zij zijn bereid in dit proces te participeren en hierin gezamenlijk op te 
trekken. Toevoeging van een sportfunctie in de vorm van een gymzaal versterkt het concept; 

-  Vanuit het Onderwijs Huisvesting Programma (OHP) dat door de gemeente wordt vastgesteld, 
wordt budget vrijgegeven aan beide schoolbesturen voor de realisatie van de nieuwbouw voor 
de 2 scholen en de inrichting van het terrein (speelplaats, speeltoestellen, tuin, fietsenstalling 
e.d.). Het uitgangspunt is dat de scholen bouwheer zijn en dat zij de nieuwbouw ontwerpen 
afgestemd op de eigen onderwijsvisie. De hoogte van het bedrag wordt gebaseerd op het 
aantal leerlingen en de leerlingenprognose. Tevens wordt grond bouwrijp beschikbaar gesteld 
door en voor rekening van de gemeente; 

-  De lokalen worden bij voorkeur op de begane grond gesitueerd; 
-  Uitgegaan wordt van multifunctioneel gebruik van ruimten voor buitenschoolse opvang. Voor 

de kinderopvang is een aparte ruimte nodig (circa 3 lokalen), Kibeo wenst geen gebouw in 
eigendom en beheer. Dit is een bespreekpunt; 

-  Er moeten aparte ruimten gecreëerd worden voor CJG en andere externe partijen; 
-  Voldoende en overzichtelijke speelgelegenheid buiten waarbij rekening wordt gehouden met 

de scheiding tussen verschillende leeftijdsgroepen; 
-  In het multifunctionele gebouw komt bij voorkeur een gezamenlijke gymzaal met berging, 

zodat er geen reistijd verloren meer gaat. De gymzaal kan buiten het gebruik door scholen 
verhuurd worden. De korfbal- en voetbalvereniging hebben aangegeven behoefte te hebben 
aan een binnensportaccommodatie om bij slechte weersomstandigheden naar uit te kunnen 
wijken. De korfbalvereniging maakt voor binnensport op eigen initiatief nu in de 
wintermaanden soms gebruik van de sporthal van De Parel in Fijnaart. De voetbalvereniging 
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huurt in januari en februari de gymzaal voor jeugdtraining. De Parel, op een afstand van nog 
geen 10 kilometer, en de iets verder weg gelegen Niervaert in Klundert zijn sportcomplexen 
met kern overschrijdende functies. Er is derhalve geen directe reden om ook in Willemstad 
een sporthal op te richten, er wordt in principe uitgegaan van de realisatie van een aan het 
onderwijs gerelateerde gymzaal; 

-  De huidige gymzaal voldoet functioneel, maar is gedateerd, het gepland groter onderhoud 
komt de komende jaren neer op € 40.000,-. De locatie is daarnaast verre van ideaal gezien de 
afstand tot de basisscholen en de ligging tussen bebouwing in de vesting en de 
parkeerproblematiek (touringcars). Een nieuwe gymzaal, inclusief inrichting toestellen en 
materialen, kost € 1.159.611,- (prijspeil 2019). Meenemen met de nieuwbouw van de scholen 
is een kans voor vervanging en duurzame instandhouding voor de toekomst. Bij nieuwbouw is 
er het eerste decennia daarna geen sprake van groot onderhoud. Daarnaast kan bij 
nieuwbouw eenvoudiger, en in verhouding tegen minder kosten, voldaan worden aan de 
gemeentelijke plicht om eigen vastgoed te verduurzamen. Bij vaststelling van het 
Startdocument is reeds besloten dat het onwenselijk is om geen gymzaal in Willemstad te 
hebben, waardoor bijvoorbeeld leerlingen voor schoolgym naar De Parel in Fijnaart vervoerd 
moeten worden; 

- De gymzaal wordt bij voorkeur op de begane grond gesitueerd; 
-  Het huidige gemeenschapshuis/Huis van de Wijk is niet ideaal, het gebouw is (technisch) 

gedateerd en voldoet functioneel niet optimaal. De eigenaar van het gemeenschapshuis staat 
open voor verandering. De functies die plaatsvinden in het gemeenschapshuis/Huis van de 
Wijk waarbij de doelgroep voornamelijk senioren is, blijven bij voorkeur in de vesting. Een 
ander deel van de functies kan ook buiten de vesting ondergebracht worden. De verdeling van 
de activiteiten en onderzoek naar mogelijkheden binnen de kern voor de doelgroep senioren, 
vindt plaats na besluit over de locatiekeuze; 

-  Een veilige aanrijroute en fietsroute waarbij verkeersstromingen zo veel als mogelijk worden 
gescheiden; 

-  Voldoende parkeergelegenheid voor medewerkers en bezoekers inclusief ruimte voor laden 
en lossen door leveranciers.  

 
 
2.3 Ruimtelijk 
 

De leerlingenprognoses laten zien dat het aantal basisschoolleerlingen de komende jaren afneemt. 
Hierbij is reeds rekening gehouden met geplande en beoogde nieuwbouwontwikkelingen. Bij 
onderstaande berekening, gebaseerd op normen uit het OHP, is derhalve steeds uitgegaan van het 
jaar 2023. Volgens planning wordt het project in dat jaar afgerond. 
 
a. Als uitgegaan wordt van twee aparte basisscholen is er in 2023 een ruimtebehoefte van 763 m² 

voor de Willem de Zwijger en 839 m2 voor de Singel. De Willem de Zwijger heeft op de eigen 
locatie nu een gebouw met een bruto vloeroppervlakte van 691 m2 en er blijft derhalve ook in de 
toekomst sprake van ruimtegebrek; 

b. De school heeft op grond van de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Moerdijk’ recht op een uitbreiding van het gebouw als er meer te huisvesten leerlingen zijn dan de 
met tien procent verhoogde capaciteit van het huidig gebouw. Er is recht op een permanente 
gebouw indien dit langer nodig is dan 15 jaar en op een tijdelijk gebouw indien dit tenminste 4 jaar 
nodig is; 

 
Specifiek voor nieuwbouw van een accommodatie waarin beide scholen worden ondergebracht 
eventueel met aanvullende maatschappelijke functies, wordt uitgegaan van het volgende. 
 
c. In 2023 zullen de scholen samen een capaciteit hebben voor 239 leerlingen. Wanneer er sprake is 

van één schoollocatie wordt er in 2023 uitgegaan van 1602 m2 voor het gebouw en 717 m2 voor 
het speelterrein. Er is een totale ruimtebehoefte vanuit het OHP van 2319 m². Voor de 
schoolbesturen is meer ruimte voor het speelterrein wenselijk;  

d. De definitieve ruimtebehoefte van de scholen wordt bepaald op basis van de actuele 
leerlingenprognose voor het jaar van realisatie in relatie tot de in het OHP vastgelegde 
normoppervlakten;  

e. Een hoger of lager aantal leerlingen heeft geen consequenties voor de locatiekeuze, maar wel 
voor de definitieve ruimtebehoefte en de definitieve toekenning van het normbudget aan de 
scholen op grond van het OHP; 
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f. De ruimtebehoefte voor de overige accommodaties is niet direct aan regels gebonden. De 
bestaande gymzaal voldoet qua afmeting. Uitgaande van de bestaande afmetingen is het 
aanhouden van 450 m2 voor de nieuwe gymzaal ruim gemeten. De andere functies, zoals de 
buitenschoolse opvang en het gemeenschapshuis/Huis van de Wijk, kunnen zo veel als mogelijk 
gebruik maken van de ruimten in het nieuwe gebouw. Hierbij wordt kan gedacht aan medegebruik 
van de aula/gemeenschapsruimte(n) van de scholen, het speellokaal en de gymzaal. In overleg 
met de betrokken partijen moet bij invulling van het definitieve programma bepaald worden 
hoeveel extra ruimte er nodig is naast de ruimten die een dubbele functie kunnen hebben. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van een ruim bemeten reservering van 100 m2 aan extra ruimte; 

g. In totaal wordt uitgegaan van een ruimtebehoefte van 2869 m2 ten behoeve van de scholen en de 
gymzaal. Daarnaast is aan te raden om ruimte te houden voor bijvoorbeeld het toevoegen van de 
kinderopvang en eventuele uitbreidingen voor de scholen in de toekomst. Geadviseerd wordt om 
voor het bepalen van een ontwikkelingslocatie een oppervlakte van circa 10% extra, dus minimaal 
3200 m2, aan te houden;  

h. Vooralsnog is uitgegaan van een multifunctioneel (school)gebouw met één bouwlaag. Omwille 
van efficiënt ruimtegebruik is het, afhankelijk van de locatie, optioneel om een gebouw met twee 
bouwlagen te realiseren; 

i. Naast ruimte voor het gebouw en bijbehorende buitenruimte moet er tevens ruimte gereserveerd 
worden voor bijbehorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen. In eerste instantie wordt 
uitgegaan van 800 m2 voor bijkomende voorzieningen. De exact benodigde oppervlakte kan pas 
bepaald worden wanneer onder andere de definitieve samenwerkingsvorm en de locatie bekend 
zijn;   

j. De realisatie van het multifunctionele (school)gebouw op de zoeklocaties Sportvelden of Park 
Hoge Weg / Steenpad heeft gevolgen voor de functies die daar nu plaatsvinden. Het verplaatsen 
van deze functies maakt onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek aangezien dit direct 
gerelateerd is aan de ontwikkeling van de betreffende zoeklocaties. 

 
Gedurende de onderzoeksfase, en in het vervolg hierop de ontwerpfase, wordt er in nauwe 
samenwerking met beide schoolbesturen gezocht naar optimale synergie in de ruimtebehoefte. Bij 
nieuwbouw is er een minimale ruimtebehoefte van 4000 m². 
 
 
2.4 Tijd 
 

Met de stuurgroep is afgesproken dat de gemeenteraad in oktober 2019 een voorkeurslocatie 
vaststelt. Deze voorkeurslocatie wordt vervolgens op detailniveau getoetst op haalbaarheid, 
waaronder de milieukundige onderzoeken en het opstellen van een exploitatieopzet.  
 
 
2.5 Locatiestudie 
 

In deze locatiestudie worden de ontwikkelingslocaties Sportvelden, Park Hoge Weg / Steenpad en 
uitbreiding van de Willem de Zwijger beoordeeld op basis van onderwijsvisie, ruimte, milieu, verkeer, 
tijd en financiën.  
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3. Uitbreiding Willem de Zwijger 
 
 
In dit deel van de locatiestudie wordt de uitbreiding van de Willem de Zwijger op detailniveau getoetst. 
Omdat De Singel in de huidige vorm in principe zowel bouwkundig als functioneel voldoet, is de scope 
vooralsnog beperkt tot de Willem de Zwijger. Wanneer besloten wordt dat de voorkeur uitgaat naar 
uitbreiding van de Willem de Zwijger boven nieuwbouw, is het gelet op de toekomst wenselijk om ook 
voor De Singel binnen enkele jaren te kijken naar renovatie mogelijkheden in verband met optimaal 
gebruik van het schoolgebouw. 
 

 
 
 
3.1 Ruimtelijk  
 

 Willem de Zwijger 

Ruimte De uitbreiding wordt beoogd aan de westkant van het schoolgebouw. 
Hiervoor wordt een bestaand theorielokaal opgeheven om de realisatie van 
twee nieuwe lokalen mogelijk te maken. Ook zal er intern geschoven worden 
met de docentenruimte. Het gaat dus om gedeeltelijke sloop en vervolgens 
de nieuwbouw van twee lokalen, zie inleg bovenstaande afbeelding. Er is 
geen ruimte voor multifunctioneel gebruik of voor de realisatie van extra 
voorzieningen. De beoogde uitbreiding betekent verdere inperking van de 
buitenruimte welke nu al beperkt van omvang is. Echter, de naastgelegen 
gemeentelijke groenstrook van 200 m2 kan mogelijkheden bieden om de 
buitenruimte uit te breiden. 
 
Conform de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Moerdijk’ heeft de Willem de Zwijger op grond van de leerlingenprognose 763 
m2 aan onderwijshuisvesting nodig. Na de beoogde uitbreiding heeft het 
schoolgebouw een oppervlakte van 769 m2. Op grond van de verordening 
voldoet de school na uitbreiding aan de noodzakelijke oppervlakte.  

Eigendom situatie De grond is in eigendom van de OBO.  

Bestemmingsplan De grond heeft een maatschappelijke bestemming met ruime 
bebouwingsmogelijkheden. De beoogde uitbreiding van de bebouwing en 
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eventueel het schoolplein, past binnen de maximale oppervlaktematen 
opgenomen in de bestemmingsplanregels. Voor het bouwplan is een 
reguliere omgevingsvergunning noodzakelijk. De omgeving heeft de 
mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.  
 
Indien de groenstrook omgevormd wordt tot buitenruimte, is hiervoor een 
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Ook hiertegen kan de omgeving 
bezwaar maken. 

 
 
3.2 Verkeer 
 

 Willem de Zwijger 

Centrale ligging Centrale ligging ten opzichte van de bestaande gebruikers of reeds 
gewenning aan de locatie.  

Verkeersroute auto De verkeersroute blijft gelijk aan de bestaande situatie. Er is geen 
noemenswaardige verandering in de bereikbaarheid van de scholen. 

Verkeersroute fiets De verkeersroute blijft gelijk aan de bestaande situatie. Er is geen 
noemenswaardige verandering in de bereikbaarheid van de scholen. 

Verkeersroute 
voetgangers 

De verkeersroute blijft gelijk aan de bestaande situatie. Er is geen 
noemenswaardige verandering in de bereikbaarheid van de scholen. 

Verkeersgeneratie De verkeerstoename is minimaal.  

Geschiktheid wegen De bestaande wegen zijn geschikt voor het bestaande schoolverkeer. Omdat 
de toename beperkt is, kan aangenomen worden dat de bestaande wegen 
geschikt zijn.  

Verkeersveiligheid De situatie blijft gelijk aan de bestaande situatie. 

Parkeerbehoefte Eén lokaal erbij betekent een extra parkeerplaats en een extra haal en breng 
plaats. De totale parkeerbehoefte is niet noemenswaardig. Het inpasbaar 
maken van deze extra parkeerbehoefte maakt onderdeel uit van het eventuele 
vervolg haalbaarheidsonderzoek. 

Bereikbaarheid 
hulpdiensten 

De locatie is langs meerdere kanten bereikbaar. 

 
 
3.3 Milieu 
 

De resultaten van een uitgevoerde Quickscan milieu. Door de Omgevingsdienst worden deze 
resultaten bij de verdere uitwerking getoetst. 
 

 Willem de Zwijger 

Bedrijven en 
milieuzonering 

Er liggen geen bedrijven met milieuhindercirkels in de nabijheid van de school. 
Nader akoestisch onderzoek is noodzakelijk. 

Milieuzonering 
multifunctionele 
accommodatie 

In verband met het aspect geluid geldt voor alle beoogde functies een 
richtafstand van 30 meter. Van deze richtafstand kan afgeweken worden. Voor 
het haalbaar maken van de uitbreiding van de school is het afwijken van de 
richtafstand noodzakelijk in verband met de woningen aan de Ds Eigemanlaan. 

Ecologie Ligging niet in of grenzend aan een gebied met ecologische waarden. Afhankelijk 
van de sloopwerkzaamheden wordt bepaald of een flora- en fauna onderzoek 
noodzakelijk is. 

Archeologie en 
historie 

De locatie heeft een lage archeologische verwachting. Onderzoek is derhalve 
niet noodzakelijk.  

Luchtkwaliteit De uitbreiding is dusdanig kleinschalig dat dit geen significante invloed heeft op 
het aspect luchtkwaliteit. Onderzoek is derhalve niet noodzakelijk. 

Groepsrisico 
Externe Veiligheid 

Door de kleinschalige uitbreiding wijzigt het groepsrisico niet. Onderzoek is 
derhalve niet noodzakelijk. 

Geluid wegverkeer Onderzoek maakt onderdeel uit van het eventuele vervolg 
haalbaarheidsonderzoek. 

Kabels en 
Leidingen 

Binnen het projectgebied ligt geen beschermde leiding. Er zal een Klic-melding 
uitgevoerd worden om te bepalen welke ondergeschikte leidingen en kabels er in 
de ondergrond zitten. 
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Retentieopgave Er wordt minder dan 2000 m2 verhard oppervlak toegevoegd. Er is conform het 
beleid van Waterschap Brabantse Delta geen noodzaak tot aanleg van extra 
waterberging.  

Waterschap 
beschermingszone 

Het projectgebied ligt niet binnen een beschermingszone van het waterschap. 

 
 
3.4 Omgeving 
 

 Willem de Zwijger 

Direct 
omwonenden 

De uitbreiding van de Willem de Zwijger resulteert in een te verwaarlozen verschil 
voor de omgeving ten opzichte van de huidige situatie. Omdat een bestaande school 
beperkt wordt uitgebreid, zal er voor de omgeving weinig veranderen. De directe 
omwonenden van de school hebben echter eerder bezwaren gemaakt tegen 
wijzigingen aan het gebouw. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat uitbreiding 
van de school zal stuiten op verzet. Ditzelfde zal wellicht gelden voor uitbreiding van 
het schoolplein, aangezien de grens van het schoolterrein dan ook daadwerkelijk 
wijzigt. 

Willemstad Een schoolgebouw, en dan vooral de verkeersaantrekkende werking hiervan, heeft 
invloed op meer dan de directe omgeving. De situatie wijzigt niet significant, 
bezwaren zijn derhalve niet te verwachten. 

Helwijk De situatie wijzigt niet significant, bezwaren zijn derhalve niet te verwachten. 

Communicatie Belangrijk is om in een vroegtijdig stadium omgevingsbewust te zijn. Het aspect 
communicatie speelt een belangrijke rol bij het beperken van ruis en als gevolg 
hiervan bezwaren. Er wordt ingestoken op het betrekken van omwonenden en 
andere belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium. De stadstafel wordt op 
regelmatige basis bijgepraat. 

Planschade Bij het benutten van uitbreidingsmogelijkheden binnen de bestemmingsplanregels is 
geen sprake van planschade. Wellicht is er wel sprake van planschade bij uitbreiding 
van het schoolterrein. Een planschaderisicoanalyse maakt deel uit van het eventuele 
vervolghaalbaarheidsonderzoek. 

 
 
3.5 Financieel 
 

Op grond van de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk’ krijgen de 
scholen van de gemeente een normbudget toegekend op basis van het OHP voor de realisatie van de 
huisvestingsvoorzieningen. Omdat de gemeente de plicht heeft om te voorzien in adequate 
huisvesting, komt renovatie en/of uitbreiding mits noodzakelijk ook voor kosten van de gemeente. 
Vanuit de wetgeving is er een adequate oplossing geboden aan het huisvestingsprobleem van de 
Willem de Zwijger door het onderbrengen van een gedeelte van de leerlingen in De Singel. Hiervoor 
zijn in 2016 (OHP 2016) kosten á € 59.200,- gemaakt voor aanpassing van De Singel. Op grond van 
de verordening is er nu geen noodzaak om vanuit het OHP budget vrij te maken voor de beoogde 
uitbreiding, omdat Willem de Zwijger met het medegebruik voldoende huisvestingscapaciteit 
beschikbaar heeft. 
 
Op basis van de Bouwkostenkompas komen de sloop- en bouwkosten in totaal op € 200.000,-. Hierbij 
is niet de inpandige herschikking en de aanpassing van de omliggende ruimte meegenomen. Deze 
berekening is een, weliswaar erg onnauwkeurig, indicatie wat de extra kosten kunnen zijn. Het 
inschakelen van een specialistisch bedrijf voor het maken van een bestek voor de sloop en 
nieuwbouw maakt onderdeel uit van het eventuele vervolg haalbaarheidsonderzoek. 
 
 
3.6 Conclusie Quickscan 
 

De theoretisch eenvoudigste oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Willem de Zwijger is 
uitbreiding. Vanuit de wetgeving is er een adequate oplossing geboden aan het huisvestingsprobleem 
van de Willem de Zwijger. Sec gezien is er derhalve geen reden om een andere oplossing te vinden 
voor uitsluitend de huisvesting van de Willem de Zwijger. Vanuit de gebruikers is echter de wens om 
geen gebruik meer hoeven te maken van twee aparte locaties. Dit vanwege onder andere logistieke 
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complicaties en vermindering van de sociale samenhang. Door uitbreiding van de Willem de Zwijger 
kan op korte termijn voldaan worden aan deze wens.  
 
Uitbreiding is enkel mogelijk door sloop en nieuwbouw aan de westzijde van het schoolgebouw. Door 
deze ingreep kan er in totaal één nieuw lokaal worden gerealiseerd. Conform de verordening 
‘Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk’ is er dan geen tekort aan 
huisvestingscapaciteit. Een relatief zware bouwkundige ingreep met een dito kostenplaatje. Omdat er 
vanuit wetgeving geen noodzaak is om uit te breiden, er is namelijk reeds een adequate oplossing 
geboden door middel van het in medegebruik geven van basisschool De Singel, is er geen directe 
juridische basis om hiervoor een investering te doen.  
 
Door uitsluitend uitbreiding van basisschool Willem de Zwijger kan het project niet breder getrokken 
worden dan louter het oplossen van het huisvestingsvraagstuk van deze basisschool. De 
schoollocatie is ongeschikt voor toevoeging van andere functies. Dit betekent dat deze locatie 
inhoudelijk een lage score heeft voor wat betreft het wenselijke programma. Uitbreiding van de 
bestaande bebouwing zal dus niet leiden tot de beoogde meerwaarde die een multifunctionele 
accommodatie wel zou kunnen bieden voor de schoolgaande kinderen en de ouders. De vraag vanuit 
Willemstad om een oplossing te vinden voor onder andere het verouderde dorpshuis en de gymzaal 
blijft eveneens staan. Het scenario uitbreiding Willem de Zwijger biedt weliswaar een oplossing op 
kortere termijn voor de Willem de Zwijger, maar resulteert niet in een meerwaarde voor Willemstad in 
relatie tot de combinatie met de andere maatschappelijke voorzieningen. 
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4. Schoolgebouw park  
 
In dit deel van de locatiestudie wordt de realisatie van een schoolgebouw voor de basisscholen Willem 
de Zwijger en De Singel op de locatie park Hogeweg / Steenpad op detailniveau getoetst. 
Onderstaand een globale impressie. 
 

 
Indicatieve volumestudie 

 
4.1 Ruimtelijk 
 

 Park 

Ruimte Locatie park Hogeweg / Steenpad heeft voldoende ruimte voor de vestiging 
van een nieuw schoolgebouw voor beide scholen waarbij alles op de begane 
grond is gevestigd. Vanzelfsprekend is er ook voldoende ruimte voor 
schoolpleinen en parkeren. Gezien de ligging ten opzichte van de 
omringende woonbebouwing is een schoolgebouw met meerdere 
bouwlagen ongewenst. De huidige functie van de groenstrook met diverse 
speelvoorzieningen is ook met de vestiging van een schoolgebouw nog 
prima vorm te geven. Er blijft nog veel groen over en door een combinatie te 
zoeken met de schoolpleinen is de achteruitgang van de 
speelmogelijkheden gering. Voor een gymzaal en extra voorzieningen is 
eventueel ruimte maar daarbij komen zowel de speelvoorzieningen als de 
directe woonomgeving enigszins onder druk ter staan. Uitgegaan wordt van 
uitsluitend de realisatie van een schoolgebouw voor beide scholen. 
 
De locatie is echter wel te specifiek van vorm om elk denkbaar 
schoolontwerp te vestigen. 

Eigendom situatie De grond is van de gemeente. 

Bestemmingsplan De gronden hebben een groenbestemming, dus een wijziging van het 
bestemmingsplan is noodzakelijk. 

 
 

Hogeweg Steenpad 
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4.2 Verkeer 
 

 Park 

Centrale ligging Zeer centrale ligging ten opzichte van gebruikers. 

Verkeersroute auto De voorziene verkeerroute loopt via de Hoge Weg en/of het Steenpad.  

Verkeersroute fiets De fietsroutes lopen via de Hoge Weg en/of het Steenpad. Er zijn vanuit 
omliggende wijken (vrij liggende) fietsverbindingen richting het park. 

Verkeersroute 
voetgangers 

Er komen diverse looproutes uit op het park. Er liggen reeds 
oversteekplaatsen ten behoeve van het veilig oversteken van voetgangers.  

Verkeersgeneratie De verkeersgeneratie komt neer op maximale toename van 329 
motorvoertuigen per etmaal (mvtg/etm) op normale schooldagen. 

Geschiktheid wegen De Hoge Weg en het Steenpad kunnen de toename eenvoudig aan. De Hoge 
Weg wordt nu al gebruikt als aanrijroute voor de basisscholen. 

Verkeersveiligheid Op de Hoge Weg en het Steenpad liggen snelheid remmende voorzieningen 
op alle kruisingen. Alle woonwijken en Helwijk kunnen via veilige (vrij 
liggende) fietspaden aangesloten worden op de hoofd fietsroutes. Langzaam 
verkeersroutes worden zo veel als mogelijk gescheiden van de autoroutes. 

Parkeerbehoefte Een globale doorrekening op basis van de CROW kengetallen komt neer op 
minimaal 48 parkeerplaatsen, exclusief halen en brengen. De parkeerplaatsen 
kunnen in de directe omgeving en bij voorkeur direct aansluitend worden 
gerealiseerd. 

Bereikbaarheid 
hulpdiensten 

De locatie is langs meerdere kanten bereikbaar. 

 
 
4.3 Milieu 
 

De resultaten van een uitgevoerde Quickscan milieu. Door de Omgevingsdienst worden deze 
resultaten bij de verdere uitwerking getoetst. 
 

 Park 

Bedrijven en 
milieuzonering 

Er liggen geen bedrijven met milieuhindercirkels in de nabijheid van het park. 
Nader akoestisch onderzoek is noodzakelijk. 

Milieuzonering 
multifunctionele 
accommodatie 

In verband met het aspect geluid geldt voor een schoolgebouw een richtafstand 
van 30 meter. Van deze richtafstand kan afgeweken worden. Voor het haalbaar 
maken van de realisatie van een school in het park is het afwijken van de 
richtafstand noodzakelijk.  

Ecologie Ligging niet in of grenzend aan een gebied met ecologische waarden. 
Voorafgaand aan de ontwikkeling dient er een flora- en faunaonderzoek 
uitgevoerd te worden. 

Archeologie en 
historie 

Onderzoek maakt onderdeel uit van het eventuele vervolg 
haalbaarheidsonderzoek. 

Luchtkwaliteit Onderzoek maakt onderdeel uit van het eventuele vervolg 
haalbaarheidsonderzoek. 

Groepsrisico 
Externe Veiligheid 

Onderzoek maakt onderdeel uit van het eventuele vervolg 
haalbaarheidsonderzoek. 

Geluid wegverkeer Onderzoek maakt onderdeel uit van het eventuele vervolg 
haalbaarheidsonderzoek. 

Kabels en 
Leidingen 

Binnen het projectgebied ligt geen beschermde leiding. Er zal een Klic-melding 
uitgevoerd worden om te bepalen welke ondergeschikte leidingen en kabels er in 
de ondergrond zitten. 

Retentieopgave Voor de toename van verhard oppervlak moeten binnen het plangebied 
retentievoorzieningen worden getroffen. Voor het berekenen van het oppervlakte 
aan retentie is de standaard van Waterschap Brabantse Delta van toepassing. 
Overleg met het waterschap vormt onderdeel van het eventuele vervolg 
haalbaarheidsonderzoek. 

Waterschap 
beschermingszone 

Het projectgebied ligt niet binnen een beschermingszone van het waterschap. 
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4.4 Omgeving 
 

 Park 

Direct 
omwonenden 

Voor de directe omgeving zal de verandering groot zijn aangezien de locatie nu een 
groene zone met speelfuncties is. Verwacht wordt dat er veel weerstand komt vanuit 
de omgeving. In 2005 heeft de plaatsing van een skatebaan tot zo veel verzet geleidt 
dat deze in 2007 weer weggehaald is. In overleg met de omgeving is in plaats 
daarvoor het Avonturenpad aangelegd.  

Willemstad Een schoolgebouw heeft invloed op meer dan de directe omgeving. Het park heeft 
een functie groter dan de directe omgeving. Op de schaal van Willemstad ligt de 
locatie midden in de kern en zal de levendigheid en de samenkomstfunctie die een 
school heeft naadloos aansluiten bij alle andere activiteiten in de kern. Cruciaal is het 
behoud van groen- en speelvoorzieningen. Of er bezwaren komen is op dit moment 
niet in te schatten. 

Helwijk De aanrijtijden wijzigen niet significatie, bezwaren zijn derhalve niet te verwachten.  

Communicatie Belangrijk is om in een vroegtijdig stadium omgevingsbewust te zijn. Het aspect 
communicatie speelt een belangrijke rol bij het beperken van ruis en als gevolg 
hiervan bezwaren. Er wordt ingestoken op het betrekken van omwonenden en 
andere belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium. De stadstafel wordt op 
regelmatige basis bijgepraat. 

Planschade Planschade lijkt niet uit te sluiten. Op dit moment zijn er weinig 
bebouwingsmogelijkheden; deze zijn sterk ingeperkt door het opleggen van een 
bouwvlak. Afhankelijk van de exacte locatie is er in min of meerder mate sprake van 
het recht op een schadebedrag. De toename van verkeersbewegingen leidt enkel tot 
planschade wanneer de infrastructuur significant wordt aangepast. Een 
planschaderisicoanalyse maakt deel uit van het eventuele vervolg 
haalbaarheidsonderzoek. 

 
 
4.5 Financieel 
 

Op grond van de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk’ krijgen de 
scholen van de gemeente een normbudget toegekend op basis van het OHP voor de 
bouwvoorbereiding en de realisatie van de huisvestingsvoorzieningen en de aanleg en inrichting van 
het schoolterrein. De kosten voor het bouwrijp opleveren van de locatie voor het gebouw en het 
schoolterrein alsmede de bijkomende voorzieningen voor aanpassingen in de inrichting van het 
openbare terrein rondom het schoolterrein, worden niet bekostigd uit het normbudget dat de scholen 
ontvangen. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente en moeten afzonderlijk worden 
gedekt. Het meubileren van de school is voor rekening van de schoolbesturen. 
 

 Normbudget (prijspeil 2019) 

Willem de Zwijger  € 1.847.961 

De Singel € 1.988.778 

Totaal normbudget € 3.836.739 

 
Afhankelijk van de exacte locatie van het gebouw komen er kosten bij voor het verplaatsen van de 
speelgelegenheid. Onderdeel van het eventuele vervolg haalbaarheidsonderzoek is het in kaart 
brengen van deze kosten.  
 
Bij ontwikkeling van een gezamenlijke scholenaccommodatie in het park komen er locaties vrij welke 
eveneens heringericht kunnen/moeten worden. De schoollocaties worden na het vrijkomen om niet 
terug geleverd aan de gemeente. Deze locaties lenen zich in min of meerdere mate voor 
woningbouwontwikkeling. Een indicatieve potentiële opbrengst wordt meegenomen in het eventuele 
vervolg haalbaarheidsonderzoek, echter de concrete herinrichting van de vrijkomende locaties maakt 
geen deel uit van dit project. 
 
 
4.6 Conclusie Quickscan 
 

De locatie park Hogeweg / Steenpad is te overwegen ten behoeve van de realisatie van een nieuw 
schoolgebouw voor het onderbrengen van beide Willemstadse basisscholen. 
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Het voordeel van deze locatie is de verkeersafwikkeling. De locatie is gunstig gelegen in Willemstad. 
De locatie is goed bereikbaar omdat de locatie rechtstreeks gelegen is aan het Steenpad, een 
belangrijke ontsluitingsroute van de kern. De locatie is ook twee- of zelfs meerzijdig ontsloten, onder 
andere via de Hogeweg. Ook voor langzaam verkeer is de ontsluiting van de locatie meer dan 
voldoende. De bereikbaarheid is derhalve optimaal. Daarnaast kunnen de verschillende 
verkeersstromen zonder ingrijpende maatregelen van elkaar gescheiden worden. Het verkeer kan 
significant beter geregeld worden dan op de huidige locaties.  
 
De invulling van deze locatie met een school levert ruimtelijk zeker geen ongebruikelijke situatie op. 
Door niet meer dan één bouwlaag als voorwaarde te stellen zal de invloed van het gebouw zelf op de 
woonkwaliteit gering zijn. De afstand van het gebouw tot de omringende woningen zal met minimaal 
15 meter ook niet kleiner zijn dan gebruikelijk is bij reguliere woningen. In de huidige situatie liggen de 
scholen op een minder grote afstand. De grootste invloed zal echter de toename van activiteit zijn. De 
huidige functie wordt aanzienlijk minder druk gebruikt dan een school. Zeker omdat er bij deze optie 
sprake is van het realiseren van een gebouw voor het onderbrengen van twee basisscholen. De 
invloed op de omgeving zal vanwege een tweevoud aan activiteiten dus een verdubbeling zijn ten 
opzichte van de huidige invloed van de basisscholen op de direct omwonenden.  
 
Het park is een belangrijke ontmoetingslocatie voor zowel omwonenden als voor wijkbewoners. De 
speeltuin is voor de allerkleinsten, de sportvoorzieningen voor de jeugd en de senioren treffen elkaar 
op de vele bankjes. Het is mogelijk om deze openbare voorzieningen te combineren met de school, 
echter niet zonder ingrijpende maatregelen. De verwachting is dat dit leidt tot bezwaren vanuit de 
omgeving. Ervaringen uit het verleden laten zien dat omwonenden niet direct positief tegenover 
aanpassing van het park staan. Politiek bestuurlijk is bij vaststelling van het Startdocument reeds 
aangegeven dat het bebouwen van een deel van het park niet hoeft te rekenen op directe instemming. 
 
Het uitsluitend realiseren van een schoolgebouw zonder andere sociaal maatschappelijke functies zal 
niet leiden tot de beoogde meerwaarde wat een multifunctionele accommodatie wel zou kunnen 
bieden. Het project kan niet breder getrokken worden dan de realisatie van een nieuw schoolgebouw 
voor beide scholen. Er is in principe geen ruimte voor de realisatie van een gymzaal, kinderopvang, 
gemeenschapshuis/Huis van de Wijk en het CJG; in ieder geval niet wanneer er ruimte behouden 
moeten blijven voor openbaar groen. De vraag vanuit Willemstad om een oplossing te vinden voor 
onder andere het gedateerde gemeenschapshuis en de gymzaal blijft dan bestaan. Multifunctioneel 
gebruik bij nieuwvestiging is tevens een voorwaarde aangedragen door de gemeenteraad.  
 
Ten slotte is er bij nieuwbouw van beide scholen sprake van het vrijkomen van locaties die mogelijk 
geschikt kunnen worden gemaakt voor woningbouw of een andere passende invulling. Omdat dit 
onderdeel niet is getoetst, kan niet gesteld worden of dit een positief aspect is van de ontwikkeling. De 
verwachting is dat, gezien de afname van activiteit alsmede de afname van verkeersbewegingen, de 
huidige schoollocaties er op vooruit gaan. Eventueel kan op deze locaties ingezet worden op de 
realisatie van extra groen en/of speelgelegenheid om de afname vanwege de nieuwbouw te 
compenseren. 
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5. Multifunctioneel schoolgebouw sportvelden 
 
In dit deel van de locatiestudie wordt de locatie van het sportcomplex op globaal niveau getoetst. 
Omdat de locatie van het sportcomplex op te delen is in verschillende deellocaties, is waar mogelijk 
en/of noodzakelijk een onderscheidt gemaakt in de verschillende gebieden op de ontwikkelingslocatie. 
Onderstaand de zes deelgebieden op de locatie van het sportcomplex, ingedeeld op basis van de 
bestaande grenzen van de sportvoorzieningen.  
 

 
 
 
5.1 Ruimtelijk 
 

 Sportvelden 

Ruimte Bij alleen het verplaatsen van de korfbalvereniging biedt locatie 1 net 
voldoende ruimte voor een school van 1 bouwlaag inclusief schoolplein en 
parkeren. De vorm van de locatie is echter dusdanig dat niet elk denkbaar 
schoolontwerp zal passen. Zodra zowel de korfbalvereniging als de 
tennisvereniging worden verplaatst is locatie 1 gelijk aan de andere locaties. 
 
De locaties zijn voldoende groot om het volledige programma voor de 
multifunctionele accommodatie te herbergen. De locaties zijn dusdanig ruim 
dat alle gewenste functies daar zonder moeite een plek kunnen vinden. Er is 
dus ook een vrijwel onbeperkte vrijheid in de opzet van de functies. 
 
Voor de sportverenigingen geldt op basis van de huidige ledenaantallen dat 
de korfbal één (kunstgras)veld nodig heeft en de tennisvereniging vier 
banen. Voor de voetbalvereniging geldt dat zij op basis van berekening 
conform KNVB-normen voldoende hebben aan drie natuurgrasvelden of 
twee natuurgrasvelden en een half kunstgrasveld. De voetbalvereniging 
heeft als wens 4 natuurgrasvelden vanwege het aantal leden, het aantal 
trainingen/wedstrijden dat tegelijkertijd wordt gespeeld en het effectieve 
gebruik van de velden op jaarbasis.  

Eigendom situatie Alle gronden zijn van de gemeente. De sportvelden zijn, behoudens de 

De Lierestraat 

Grintweg 

Oostdijk 

Steenpad 
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tennisvelden, in eigendom van de gemeente. De opstallen zijn in eigendom 
van de betreffende sportverenigingen. Alle sportverenigingen hebben 
aangegeven open te staan voor een gesprek over herontwikkeling, mits 
herontwikkeling niet ten koste gaat van de vereniging.  
 
Voor locatie 1 geldt dat er sprake is van twee verenigingen, de 
korfbalvereniging en de tennisvereniging. Beide verenigingen hebben 
opstallen. De voetbalvereniging maakt gebruik van de locaties 2, 3, 4 en 5. 
De verenigingsgebouwen zijn gesitueerd op locatie 2. Locatie 6 wordt niet 
structureel gebruikt door de sportverenigingen. Op deze locatie is wel een 
opslagplaats voor de gemeentelijke buitendienst aangelegd. 

Bestemmingsplan De gronden hebben een sportbestemming, dus een wijziging van het 
bestemmingsplan is noodzakelijk. 

 
 
5.2 Verkeer 
 

 Sportvelden 

Centrale ligging De sportvelden liggen allen in meer of mindere mate aan de rand van de kern. 
Er is geen of nauwelijks aansluiting met de andere activiteiten van de kern. 
Een grote uitzondering daarop is de aansluiting met sportfuncties. Die is 
afhankelijk van de specifieke locatie wel zeer goed.  
 
Locaties 1 en 3 grenzen rechtstreeks aan de achtertuinen van woningen. 
Locaties 4 en 5 worden van de woonwijk gescheiden door een watergang met 
bijbehorende bermstroken. De locaties 2 en 6 liggen meer solitair waardoor 
de aansluiting met de kern ongunstiger is. De afstand is relatief; het verschil 
tussen bijvoorbeeld locatie 2 en 6 is 100 meter. Sociale veiligheid heeft geen 
relatie met de ligging van de locatie, maar vooral met de inrichting van de 
locatie(omgeving). De inrichting van de omliggende ruimte maakt deel uit van 
het ontwerpproces. 

Verkeersroute auto De hoofdontsluiting loopt bij alle locaties via De Lierestraat en de Grintweg.  
 
Voor de locaties 2, 3 en 4 is een rechtstreeks ontsluiting op de Grintweg 
mogelijk. Locatie 1 is momenteel ontsloten via de Koningin Wilhelminalaan. 
Deze verbinding is te smal om zonder sloop van aangrenzende woningen 
geschikt te maken als hoofdverkeersontsluiting voor een multifunctionele 
accommodatie. Een ingrijpende maatregel als verwerving en de sloop van 
woningen wordt, gezien de alternatieven die er zijn, niet als optioneel gezien.  
 
De locaties 1, 5 en 6 zijn te ontsluiten via de Oostdijk. De hoofdontsluiting via 
de Oostdijk is functioneel ongeschikt vanwege het profiel. Er zijn geen reële 
mogelijkheden om dit met een eenvoudige ingreep aan te passen aangezien 
het waterschap hiervoor geen ruimte geeft. Hoofontsluiting via de Oostdijk 
wordt derhalve niet als optioneel gezien.  
 
Bij locaties 1, 5 en 6 is de aanleg van nieuwe infrastructuur rechtstreeks op de 
Grintweg optioneel. De ruimte die hiervoor nodig is, maakt bij locatie 1 het 
aangrenzend veld ongeschikt om de huidige functie te vervullen. Er is op 
basis van de huidige inrichting van het sportcomplex wel ruimte om een 
ontsluitingsweg aan te leggen naar de locaties 5 en 6.  

Verkeersroute fiets De fietsroutes maken gebruik van de bestaande infrastructuur. Er is binnen 
het bestaande bebouwde gebied geen ruimte voor het realiseren van een 
aparte fietsverbinding. Fietsers kunnen, afhankelijk van het te ontwikkelen 
gebied, tevens gebruik maken van de Oostdijk en de Koningin 
Wilhelminalaan. Daarnaast is de gemeente voornemens om binnen enkele 
jaren een fiets- en voetverbinding te realiseren over de Oostbeer en mogelijk 
de Buitensingel. Deze nieuwe ontsluiting biedt mogelijkheden voor de 
verbinding van de vesting met de multifunctionele accommodatie.  

Verkeersroute Looproutes verbinden de schoollocaties met het sportcomplex en de vesting. 
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voetgangers Er is binnen het bestaande bebouwde gebied geen ruimte voor het realiseren 
van een aparte voetverbinding. Voetgangers kunnen, afhankelijk van het te 
ontwikkelen gebied, tevens gebruik maken van de Oostdijk en de Koningin 
Wilhelminalaan. Daarnaast is de gemeente voornemens om binnen enkele 
jaren een fiets- en voetverbinding te realiseren over de Oostbeer en mogelijk 
de Buitensingel. Deze nieuwe ontsluiting biedt mogelijkheden voor de 
verbinding van de vesting met de multifunctionele accommodatie. 

Verkeersgeneratie Ondanks dat op dit moment nog niet concreet is welke partijen er 
ondergebracht worden in de nieuwe accommodatie, is voor de 
verkeersberekeningen gerekend met een IKC-achtig gebouw inclusief 
gymzaal en CJG alsmede het onderbrengen van een deel van de activiteiten 
die nu vervuld worden door Buurthuis Irene. 
 
De verkeersgeneratie komt neer op maximale toename van 329 mvtg/etm op 
normale schooldagen en op werk- en piekdagen wanneer het 
gemeenschapshuis/Huis van de Wijk volledig is bezet op 510 mvtg/etm . 

Geschiktheid wegen De Lierestraat en de Grintweg zijn erftoegangswegen type 2 en hiermee 
geschikt voor maximaal 2000 mvtg/etm. Er zijn nog geen tellingen van de 
Lierestraat en de Grintweg maar het aantal voertuigbewegingen komt bij 
schatting uit op 1000 mvtg/etm op de Lierestraat en 300 mvt/etm op de 
Grintweg. Beide wegen zijn op basis van de huidige inzichten in staat om de 
toename van verkeersbewegingen te verwerken.  
 
De Lierestraat is in principe civiel technisch geschikt voor het verkeer van en 
naar de nieuwe functies. De Grintweg is dit nu niet, maar er is ruimte om deze 
met civiele ingrepen geschikt te maken voor een adequate ontsluiting. Het 
punt bij de kruising van de Koningin Wilhelminalaan met de Grintweg / 
Lierestraat vraagt om extra aandacht.  

Verkeersveiligheid Op de Lierestraat liggen snelheid remmende voorzieningen op drie van de 
vier splitsingen. Zowel de Lierestraat als de Grintweg hebben geen 
gescheiden fietspaden. Het mengen van de snelle en langzame 
verkeersstromen is in principe niet wenselijk voor een schoolroute. Vanaf de 
kruising van de Lierestraat met het Steenpad wordt het fietsverkeer via veilige 
(vrij liggende) fietspaden aangesloten op de hoofdfietsroutes.  
 
Langzaam verkeersroutes worden zo veel als mogelijk gescheiden van de 
autoroutes. Bestaande infrastructuur wordt hierop waar nodig en waar 
mogelijk aangepast. 

Parkeerbehoefte Een globale doorrekening op basis van de CROW kengetallen, waarbij 
rekening is gehouden met medegebruik overdag en in de avond, komt op 
minimaal 60 parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen dienen in de directe 
omgeving en bij voorkeur direct aansluitend te worden gerealiseerd. Alle 
locaties hebben voldoende ruimte om het parkeren op eigen terrein te 
realiseren. 
 
De aan te leggen parkeervoorziening is ook als overloopterrein te gebruiken 
voor de sportverenigingen, het zwembad en bij evenementen ten behoeve 
van bezoekers aan de vesting. In de directe omgeving wordt er parkeerdruk 
ervaren door bewoners, ook deze kunnen gebruik maken van de aan te 
leggen parkeervoorziening. Ook wordt nog onderzocht of er een koppeling 
mogelijk is met de parkeerplaatsen die gewenst zijn door de 
jachthavengebruikers. 

Bereikbaarheid 
hulpdiensten 

Alle locaties op het sportcomplex zijn zeer beperkt tweezijdig ontsloten of te 
ontsluiten. Onderzocht moet worden hoe de bereikbaarheid voor hulpdiensten 
kan worden georganiseerd. 

Extra In de structuurvisie “Moerdijk 2030” is het gebied ten oosten van de kern 
aangegeven als zoekgebied stedelijke ontwikkeling. Dit gebied is ook in de 
verordening ruimte van de provincie de enige mogelijke potentiële 
uitbreidingsrichting voor stedelijke functies voor de kern Willemstad. Ondanks 
dat er nog geen start voor de planvorming van dit gebied gepland is, is 
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besloten om rekening te houden met reservering voor een mogelijke 
ontsluitingsweg voor dit gebied. Een reservering houdt in dat er tussen de 
voetbalvelden en de scheidingssloot een strook van in totaal ruim 10 meter 
breed niet bebouwd zou moeten worden. Naast de 10 meter dient er ook 
rekening te worden gehouden met een, in overleg met het waterschap, nader 
te bepalen brede onderhoudsstrook voor de watergang.  

 
 
5.3 Milieu 
 

De resultaten van een uitgevoerde Quickscan milieu. Door de Omgevingsdienst worden deze 
resultaten bij de verdere uitwerking getoetst. 
 

 Sportvelden 

Bedrijven en 
milieuzonering 

Voor een veldsportcomplex moet een richtafstand van 50 meter aangehouden 
worden en voor het zwembad geldt een richtafstand van 200 meter. Genoemde 
afstanden zijn op basis van geluid. Nader akoestisch onderzoek is noodzakelijk 
om te beoordelen wat de invloed van vooral het zwembad is op het 
multifunctionele schoolgebouw. Indien nodig moeten er aanpassingen worden 
doorgevoerd aan het schoolgebouw.  

Milieuzonering 
multifunctionele 
accommodatie 

In verband met het aspect geluid geldt voor alle beoogde functies een 
richtafstand van 30 meter ten opzichte van woningen. Dit hoeft niet te leiden tot 
een beperking, bij de locaties 1, 3, 4 en 5 zal hier echter wel rekening mee 
gehouden moeten worden. 

Ecologie Het dijklichaam is aangewezen als Natura2000 gebied en Natuur Netwerk 
Brabant. Bij ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met 
uitstralingseffecten. Dit geldt voornamelijk voor de locaties 1, 2 en 6. 
Voorafgaand aan de ontwikkeling dient er daarnaast een flora- en 
faunaonderzoek uitgevoerd te worden. Onderzoek maakt onderdeel uit van het 
haalbaarheidsonderzoek. 

Archeologie en 
historie 

Onderzoek maakt onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek. Bij locatie 1 
moet extra rekening worden gehouden met de invloed op het vestingwerk.  

Luchtkwaliteit Onderzoek maakt onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek. 

Groepsrisico 
Externe Veiligheid 

Onderzoek maakt onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek. 

Geluid wegverkeer Onderzoek maakt onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek. 

Kabels en 
Leidingen 

Er lopen water- en rioolleidingen ter plaatse van locatie 3, 4 en 6 met een 
bebouwingsvrije zone van 3 tot 5 meter aan weerszijde van de leiding. Bij 
ontwikkeling van de genoemde locaties moet rekening gehouden worden met de 
ligging van deze water- en rioolleiding met bijbehorende bebouwingsvrije zone. 
Het aanbrengen van oppervlakteverharding, zoals wegen of een plein, is 
uitsluitend toegestaan indien het leidingbelang daardoor niet wordt geschaad. 
Hiervoor wort in overleg gegaan met de leidingbeheerder. 
 
Er zal een Klic-melding uitgevoerd worden om te bepalen welke ondergeschikte 
kabels en leidingen er in de ondergrond zitten. 

Retentieopgave Voor de toename van verhard oppervlak moeten binnen het plangebied 
retentievoorzieningen worden getroffen. Voor het berekenen van het oppervlakte 
aan retentie is de standaard van Waterschap Brabantse Delta van toepassing. 
Overleg met het waterschap vormt onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. 

Waterschap 
beschermingszone 

De dijk is een primaire waterkering. Ingrepen in dit dijklichaam zijn niet 
toegestaan. Dit geldt voor bijvoorbeeld graafwerkzaamheden en het aanbrengen 
van verharding. Het waterschap is terughoudend in het toestaan van 
aanbermingen, parkeerplaatsen en opritten in het talud van de dijk. Dit houdt in 
dat het waterschap geen toestemming geeft om de Oostdijk te verbreden of 
anderzijds het profiel aan te passen. Dit betekent dat de locaties 1 en 6 niet via 
de dijk te ontsluiten zijn. Behoudens ingrijpende maatregelen, waaronder de 
sloop van woningen of een ontsluitingsweg over bestaande sportvelden, zijn 
deze locaties niet bereikbaar. 
 



 

 

Locatiestudie project 183. Scholenontwikkeling Willemstad  23 
 
 

Binnen de beschermingszone van de dijk (50 meter vanaf kruin dijk) mag niet of 
niet zondermeer gebouwd worden. Dit houdt in dat op een deel van de locaties 1, 
2 en 6 vanwege de dijkzone geen bebouwing is toegestaan of bebouwing 
uitsluitend is toegestaan na toestemming en onder voorwaarden van het 
waterschap. Op de grens van locaties 1, 5 en 6 ligt daarnaast een A-watergang. 
Binnen een zone van 5 meter langs deze watergangen mag niet of niet 
zondermeer gebouwd worden. Door deze beperking is de functionele ruimte om 
te bouwen op de locaties 1 en 2 feitelijk te beperkt om de multifunctionele 
accommodatie zondermeer mogelijk te maken. 

 
 
5.4 Omgeving 
 

 Sportvelden 

Direct 
omwonenden 

Afhankelijk van de exacte locatie is er in min of meerdere mate sprake van invloed. 
Bij locaties 1, 3, 4 en 5 zal de impact op de direct omwonenden groter zijn dan bij de 
locaties 2 en 6. Bij voldoende afstand is de overlast gevende factor naar verwachting 
beperkt. Bij de invulling van de betreffende locaties is het van belang om rekening te 
houden met de afstanden tot aan woningen. Het creëren van een afschermende 
zone is optioneel. 

Willemstad Een schoolgebouw, en dan vooral de verkeersaantrekkende werking hiervan, heeft 
invloed op meer dan de directe omgeving. De aanrijtijden wijzigen niet significant, 
bezwaren vanuit het halen en brengen van schoolkinderen zijn derhalve niet te 
verwachten. In verband met de verkeersgeneratie, kan wel verwacht worden dat er 
bezwaren komen vanuit de omgeving. Een en ander is afhankelijk van de 
verkeersroutes en de eventueel te nemen maatregelen. 
 
De korfbal- en voetbalvereniging hebben aangegeven behoefte te hebben aan een 
binnensportaccommodatie om bij slechte weersomstandigheden naar uit te kunnen 
wijken. Op dit moment wordt er door de korfbalvereniging sporadisch tijdens de 
wintermaanden gebruik gemaakt van de sporthal van De Parel in Fijnaart, wat onder 
andere logistiek niet de optimale situatie is. Ook de voetbalvereniging maakt 
incidenteel gebruik van een sporthal in een van de nabije kernen. Bij het realiseren 
van een gymzaal op het sportcomplex kan er een extra meerwaarde worden bereikt 
door deze ook geschikt te maken voor de sportverenigingen. De mogelijkheden 
hiertoe worden nader op haalbaarheid onderzocht. 

Helwijk Kinderen vanuit Helwijk hebben reeds te maken met een grotere afstand tot de 
basisschool. Aangezien deze locatie verder van Helwijk is gelegen dan de bestaande 
locaties, kan deze locatie op verzet stuiten.  

Communicatie Belangrijk is om in een vroegtijdig stadium omgevingsbewust te zijn. Het aspect 
communicatie speelt een belangrijke rol bij het beperken van ruis en als gevolg 
hiervan bezwaren. Er wordt ingestoken op het betrekken van omwonenden en 
andere belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium. De stadstafel wordt op 
regelmatige basis bijgepraat.  

Planschade Planschade is niet uit te sluiten. Op dit moment zijn er weinig 
bebouwingsmogelijkheden; deze zijn sterk ingeperkt door het opleggen van een 
bouwvlak. Afhankelijk van de exacte locatie is er in mindere of meerdere mate 
sprake van het recht op een schadebedrag. De toename van verkeersbewegingen 
leidt enkel tot planschade wanneer de infrastructuur significant wordt aangepast. Een 
planschaderisicoanalyse maakt deel uit van het haalbaarheidsonderzoek. 

 
 
5.5 Financieel 
 

De kosten bestaan uit de realisatie van het schoolgebouw inclusief de kosten voor de realisatie van de 
gymzaal en het onderbrengen van het consultatiebureau. 
 
Op grond van de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk’ krijgen de 
scholen van de gemeente een normbudget toegekend op basis van het OHP voor de 
bouwvoorbereiding en de realisatie van de huisvestingsvoorzieningen en de aanleg en inrichting van 
het schoolterrein. De kosten van bijkomende voorzieningen voor aanpassingen in de inrichting van het 
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openbare terrein rondom het schoolterrein, alsmede kosten om de locatie voor het gebouw en het 
schoolterrein bouwrijp op te leveren, worden niet bekostigd uit het normbudget dat de scholen 
ontvangen. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente en moeten afzonderlijk worden 
gedekt. Het meubileren van de school is voor rekening van de schoolbesturen. 
 
De huidige gymzaal is in eigendom en beheer van de gemeente; kosten zullen op basis hiervan voor 
rekening van de gemeente komen. In de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Moerdijk’ is een normbudget opgenomen voor nieuwbouw van een gymzaal inclusief inrichting als de 
gemeente deze gymzaal toekent aan het schoolbestuur waarbij deze dan eigenaar wordt en zorgt 
voor exploitatie. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is het in kaart brengen wat de 
mogelijkheden zijn om bij dit financieel budget aan te sluiten. Er is geen specifiek budget voor 
realisatie van ruimten voor het gemeenschapshuis/Huis van de Wijk of het CJG. Het 
gemeenschapshuis is in eigen beheer, maar zij krijgen wel subsidie voor de instandhouding en het 
organiseren van activiteiten. De kosten van het CJG komen ten laste van de gemeente. Onderdeel 
van het verdere onderzoek is het in kaart brengen van de financiële mogelijkheden. 
 
Kibeo is een commerciële partij. Kibeo ontvangt alleen subsidie voor voor- en vroegschoolse educatie 
vanuit gemeentelijke middelen voor onderwijsachterstanden. Huisvesting is een verantwoordelijkheid 
van Kibeo zelf. Kibeo heeft aangegeven zelf niet te willen en kunnen investeren in huisvesting. De 
gemeente kan in het kader van staatssteun geen bijdrage leveren aan de huisvesting voor Kibeo. 
Optioneel is om in gemeentelijk eigendom ruimte te realiseren en deze vervolgens op grond van de 
Wet Markt en Overheid tegen commerciële huurtarieven te verhuren aan de kinderopvang. Ook 
realisatie en verhuur door derden behoort tot de mogelijkheden. Onderdeel van het 
haalbaarheidsonderzoek is het kaderen van de financiële mogelijkheden.  
 
Afhankelijk van de exacte locatie van het gebouw komen er kosten bij voor het herinrichting van het 
sportcomplex. De extra kosten die gekoppeld zijn aan de specifieke locatie, zijn de kosten die 
gemaakt moeten worden om de eventuele sportvereniging te verplaatsen en/of veld(en) aan te 
passen. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is het in kaart brengen van deze kosten.  
 
Omdat de kosten erg afhankelijk zijn van het specifieke deelgebied welke ontwikkeld wordt, is de 
financiële haalbaarheid pas in de detailstudie beoordeeld. 
 
Bij realisatie van een multifunctionele accommodatie op het sportcomplex, komen er locaties vrij welke 
heringericht kunnen/moeten worden. De schoollocaties worden na het vrijkomen om niet terug 
geleverd aan de gemeente. Deze locaties lenen zich in min of meerdere mate voor 
woningbouwontwikkeling. Daarnaast komt de locatie van de gymzaal vrij en bij verplaatsing van de 
kinderopvang de affuitenloods. Beide locaties zijn reeds in eigendom van de gemeente. Het vrijkomen 
van de locatie van het gemeenschapshuis is afhankelijk van de ontwikkelingsrichting; specificering 
maakt onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek. Een indicatieve potentiële opbrengst van de 
vrijkomende locaties wordt meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek, echter de concrete 
herinrichting van deze locaties maakt geen deel uit van de scope van dit project. 
 
 
5.6 Conclusie Quickscan 
 

Uit de globale studie is gebleken dat de locatie sportvelden geschikt kan zijn voor de ontwikkeling van 
een multifunctioneel schoolgebouw. In het gebouw kunnen worden ondergebracht de bestaande twee 
basisscholen, de gymzaal (al dan niet tevens geschikt voor de sportverenigingen), de kinderopvang 
en buitenschoolse opvang, het gemeenschapshuis/Huis van de Wijk en het consultatiebureau. 
Toetsing van de verschillende deelgebieden laat zien dat niet het complete sportcomplex geschikt is 
of geschikt is te maken voor de realisatie van dit multifunctionele schoolgebouw.  
 
Locatie 1 is ongeschikt voor ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie vanwege de 
bereikbaarheid. Deze locatie is uitsluitend bereikbaar via de Oostdijk. De Oostdijk is nu niet geschikt 
om de verkeersbewegingen die behoren bij een (multifunctionele) school aan te kunnen. De Oostdijk 
ligt op een primaire waterkering. Het waterschap staat negatief tegenover aanpassingen in de 
dijkzone; het waterschap geeft geen toestemming om de infrastructuur te verbreden of anderzijds 
aanpassingen te doen aan het dijklichaam. Er is gekeken naar andere mogelijkheden tot ontsluiting. 
Alle opties hebben echter een dusdanige impact dat dit niet als realistisch kan worden gezien. Locatie 
1 valt hiermee af. 
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Ontwikkeling van de locaties 3, 4 en 5 is op basis van deze quickscan mogelijk. Locaties 2 en 6 zijn in 
principe eveneens geschikt voor herontwikkeling. De helft van deze locaties bestaat echter uit een 
waterschap beschermingszone welke onbebouwd moet blijven. Dit beperkt de mogelijkheden, maar 
sluit ontwikkeling niet uit. Ontwikkeling op deze locaties vraagt om een creatieve inrichting van de 
ruimte die bebouwd kan worden.  
 
De ontwikkeling van het multifunctioneel schoolgebouw op de locatie sportvelden heeft, gezien locatie 
1 afvalt, in alle gevallen een impact op voetbalvereniging De Kogelvangers. Met de voetbalvereniging 
is gesproken over de randvoorwaarden. Zij hebben aangegeven dat er in hun toekomstperspectief 
twee mogelijkheden zijn: de huidige situatie niet wijzigen of het verplaatsen van de voetbalfaciliteiten 
naar de oostzijde van de Grintweg. Vanwege de verkeersveiligheid voor vooral de jongste jeugd gaat 
de voorkeur van de vereniging uit naar het compleet verplaatsen van het voetbalcomplex naar de 
oostzijde van de Grintweg mits de vereniging er qua accommodatie niet op achteruit gaat. Het 
gesprek heeft geresulteerd in twee ontwikkelingsscenario’s, ontwikkeling van locatie 2 en ontwikkeling 
van locatie 6.  
 
De scenario’s zijn verder uitgewerkt onder 5a en 5b.  
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5a. Multifunctioneel schoolgebouw locatie 6 
 
Deze variant gaat in op de realisatie van een multifunctionele accommodatie ter plaatse van locatie 6. 
In dit deel van de locatiestudie wordt deze variant op detailniveau getoetst waarbij de belangrijkste 
punten worden aangestipt. Een indicatieve verkaveling op basis van de normafmetingen (bebouwing 
en bijbehorende onbebouwde voorzieningen) is op de volgende afbeelding weergegeven.  
 

 Indicatieve volumestudie 

 
5a.1 Ruimtelijk 
 

De locatie is in gemeentelijk eigendom. De locatie wordt momenteel sporadisch gebruikt als 
overloopveld voor de voetbalvereniging en is tevens in gebruik als kleinschalig gemeentedepot. 
 
In voorgaande afbeelding is de ruimte weergegeven waarbij uit is gegaan van normafmetingen voor 
het complete multifunctionele schoolgebouw inclusief gymzaal alsmede bijbehorende buitenruimte 
zoals het schoolterrein en parkeervoorzieningen. Op basis van deze oppervlakteschets is er meer dan 
voldoende ruimte op de locatie voor eventuele uitbreidingen in de toekomst alsmede voor de inrichting 
van het omringende openbare gebied.  
 
Ontwikkeling van locatie 6 betekent dat er geen verschuiving op het sportcomplex plaats hoeft te 
vinden. Het gemeentedepot kan behouden blijven; mocht er nog meer buitenruimte wenselijk zijn dan 
is verplaatsing (op termijn) optioneel. De ruimtelijke impact van invulling van dit deelgebied is klein.  
 
 
5a.2 Verkeer 
 

De hoofdontsluitingsroute voor alle verkeersstromen loopt via De Lierestraat en de Grintweg. Beide 
wegen zijn hiervoor geschikt of geschikt te maken. Wel zal bekeken worden welke maatregelen er 
genomen kunnen worden om de veiligheid ter plaatse te vergroten. Tevens is er een 
ontsluitingsmogelijkheid voor voetgangers en fietsers via de Oostbeer. Op deze manier kan het 
langzaam verkeer gedeeltelijk gescheiden worden van het autoverkeer. Vanaf de Grintweg wordt in de 

veld 1 

veld 2 

veld 3 

veld 4 
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definitieve situatie de langzaam verkeer ontsluiting gescheiden van het overige verkeer. Hiervoor is 
voldoende ruimte. Voor het fiets- en wandelverkeer zal de route tussen veld 3 van de 
voetbalvereniging en het zwembad zijn. Het autoverkeer zal ontsloten worden via een aan te leggen 
weg ten zuiden van de voetbalvelden. In de haalbaarheidsfase wordt de routering nader uitgewerkt. 
 
Het parkeren ten behoeve van de multifunctionele accommodatie vindt plaats op eigen terrein. Het 
parkeren ten behoeve van de voetbalvereniging geschiedt langs de Grintweg, waarbij eventueel een 
overloop mogelijkheid is op de parkeervoorziening van de multifunctionele accommodatie. Eventueel 
wordt er een koppeling gemaakt voor het parkeren van de jachthavengebruikers. De mogelijkheden 
hiervoor worden in de haalbaarheidsfase uitgewerkt. 
 
In het scenario is een reservering opgenomen voor een wijkontsluitingsweg voor de eventuele 
uitbreidingswijk ten oosten van Willemstad. Deze minimaal 10 meter brede strook is gereserveerd 
tussen de velden en de scheidingssloot. De aanleg van de weg zelf behoort niet tot de scope van het 
project omdat deze voor de haalbaarheid van het project niet noodzakelijk is. De inrichting van de 
voetbalvelden wordt hierop nog niet aangepast; de huidige situatie wijzigt derhalve niet. In de tijdelijke 
ontsluiting, tot aan het moment er daadwerkelijk woningbouw wordt gerealiseerd, zal het autoverkeer 
en het langzaam verkeer dezelfde route volgen. Dit betekent dat er in de tijdelijke situatie geen sprake 
zal zijn van een scheiding van verkeerstromen waardoor er voldoende aandacht moeten worden 
besteed aan het waarborgen van de verkeersveiligheid van alle gebruikers.  
 
Voetbalvereniging De Kogelvangers heeft aangegeven dat de huidige situatie op het voetbalcomplex, 
waarbij de voetbalvelden gescheiden zijn door de Grintweg, onveilige situaties oplevert. De (jeugdige) 
voetballeden moeten oversteken van de voetbalaccommodatie richting de sportvelden. Vanwege de 
afsluiting van een deel van de Noordlangeweg is de Lierestraat en Grintweg drukker geworden. Ook 
de mogelijke ontwikkeling van de cruisesteiger aan de Oostdijk zal de verkeersintensiviteit ter plaatse 
nog verder verhogen. Bij realisatie van de multifunctionele accommodatie ter plaatse van locatie 6 is 
het noodzaak om verkeersmaatregelen te nemen om zo veel als mogelijk de verkeersstromingen te 
scheiden en een veilige oversteek voor de sportvereniging te waarborgen. Optioneel is het plaatsen 
van hekken om te voorkomen dat het autoverkeer wordt gehinderd door rondvliegende ballen.  
 
Op de lange termijn, uitgaande van ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie ten oosten van Willemstad, 
zal er een ontsluitingsroute worden gecreëerd. Hiervoor is reeds op papier een reservering 
opgenomen. Deze ontsluitingsroute zal uitsluitend bestemd zijn voor het gemotoriseerd verkeer; 
langzaam verkeer krijgt een ontsluiting via de route langs de multifunctionele accommodatie. Op het 
moment dat de ontsluitingsweg kan worden gerealiseerd, zal breder onderzocht worden welke opties 
er zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in het gehele gebied. Optioneel is om het verkeer 
vanaf de Grintweg via de nieuwe ontsluitingsweg niet alleen richting de woningbouwlocatie maar ook 
richting de Oostdijk af te takken. Op dat moment kan het gedeelte van de Grintweg tussen de 
voetbalvelden en bij het zwembad autoluw worden gemaakt. Of dit een haalbaar scenario is wordt 
onderzocht op het moment dat er concreet zicht is op realisatie van de ontsluitingsweg. 
 
 
5a.3 Milieu 
 

Bij ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de ligging nabij het dijklichaam. De dijk is 
aangewezen als Natuur Netwerk Brabant waardoor bij ontwikkeling de uitstralingseffecten in acht 
moeten worden genomen. Daarnaast is er sprake van een bebouwingsvrije zone van 50 meter vanaf 
de kruin van de dijk en van 5 meter vanaf de A-watergang. De ligging aan het dijklichaam vraagt om 
creatieve ontwikkelingsoplossingen. Bebouwing is op circa een kwart van het deelgebied niet 
toegestaan; het schoolplein of bijbehorende openbare ruimte is echter wel ruimer toegestaan.  
 
Bij de aanleg van de toegangsweg moet rekening worden gehouden met de bestaande leidingen. In 
overleg met de leidingbeheerder wordt bepaald welke mogelijkheden er zijn. 
 
 
5a.4 Omgeving 
 

Bij ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de ligging nabij woningen. Met direct 
omwonenden wordt in overleg gegaan over de randvoorwaarden voorafgaand aan het ontwerp van de 
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multifunctionele accommodatie. Er is op de locatie ruimte om te schuiven met bebouwing en 
bijbehorende voorzieningen. 
 
De locatie is solitair gelegen. Afhankelijk van de definitieve inrichting zal er in min of meerdere mate 
overlast zijn van de multifunctionele school. Het voetbalveld fungeert echter als buffer. De eventuele 
overlast zal daarnaast veroorzaakt worden door de verkeersgeneratie. Op basis van 
verwachtingsmanagement wordt planschade optioneel geacht.  
 
Voetbalvereniging De Kogelvangers heeft aangegeven dat zij de huidige splitsing van het 
voetbalcomplex, deels ten westen en deels ten oosten van de Grintweg, ongewenst vinden. De 
huidige oversteek is onveilig en zij zien de drukte op deze weg de laatste jaren alleen maar toenemen. 
Door realisatie van een multifunctioneel schoolgebouw op locatie 6 wordt de oversteek bij de 
Grintweg, volgens de voetbalvereniging, significant gevaarlijker. De vereniging staat derhalve niet 
positief tegenover deze ontwikkeling. Alternatieven om de veiligheid bij de oversteek te vergroten, 
zoals een zebrapad met oplichtende lampen, zijn (nog) niet onderzocht. 
 
 
5a.5 Financieel 
 

In de financiële analyse is gekeken naar de globale financiële haalbaarheid van het project. De kosten 
bestaan uit de realisatie van het multifunctionele schoolgebouw. De kosten voor het bouwrijp 
opleveren van de locatie voor het gebouw en het schoolterrein alsmede de bijkomende voorzieningen 
voor aanpassingen in de inrichting van het openbare terrein rondom het schoolterrein, worden niet 
bekostigd uit het normbudget dat de scholen ontvangen. Er hoeven geen extra kosten gemaakt te 
worden voor verplaatsing van sportverenigingen of sportvelden.  
 

 Normbudget (prijspeil 2019) 

Willem de Zwijger  € 1.847.961 

De Singel € 1.988.778 

Gymzaal inclusief inrichting € 1.159.611 

Totaal normbudget € 4.996.350 

 

 Budget 

Gemeenschapshuis/-ruimten 1 Nog nader te bepalen 

Kinderopvang 2 Nog nader te bepalen 

Consultatiebureau 3 Nog nader te bepalen 
1. De jaarlijkse financiële kapitaallasten dan wel huurlasten komen ten laste van de gemeentebegroting. 
2. De eigenaar/investeerder (als dit niet Kibeo is), ontvangt bij verhuur een kostendekkende huur. 
3. Thuiszorg West-Brabant ontvangt van de gemeente jaarlijks subsidie (inclusief huisvestingscomponent voor huur van accommodatie) voor het 
verzorgen van het consultatiebureau. Afhankelijk van wie eigenaar/investeerder wordt, dient subsidie bijgesteld te worden. 

 

 Geraamd extra budget (prijspeil 2019) 

Bijkomende kosten aanpassing voetbalvelden € 20.000 

 
In de financiële analyse is uitsluitend gekeken naar de bebouwing en het afschermen van de 
voetbalvelden. Nog niet meegenomen zijn onder andere de kosten voor de herinrichting van de niet bij 
de school behorende openbare ruimte, plankosten en eventuele kosten voor planschade. Tevens is in 
dit scenario, omdat in deze de huidige situatie niet wijzigt, niet meegenomen het opschuiven van de 
velden ten behoeve van de reservering voor de toekomstige ontsluitingsweg. De kosten voor het 
opschuiven van de velden zijn geraamd op € 180.000,- en de kosten voor de aanleg van de mogelijke 
toekomstige ontsluitingsweg op € 300.000,-. Beide ontwikkelingen zijn pas noodzakelijk bij realisatie 
van woningbouw aan de oostkant van Willemstad en worden derhalve niet meegenomen binnen de 
scope van dit project.  
 
Het clubgebouw van voetbalvereniging De Kogelvangers is ruim 30 jaar oud, het gebouw met daarin 
de kleedkamers 20 jaar. Beide accommodaties zijn zowel technisch als functioneel enigszins 
verouderd. De vereniging streeft naar een duurzame accommodatie. Mogelijk zal de voetbalvereniging 
op termijn een verzoek doen om budget voor groot onderhoud. De gemeente is verantwoordelijk voor 
het bieden van goede kleedkamers, de vereniging is zelf verantwoordelijk voor de kantine en 
aanverwante ruimten. Budget zal, mits dit aantoonbaar noodzakelijk is, uitsluitend verleend worden 
voor groot onderhoud aan het kleedgebouw. Overige kosten zijn voor de voetbalvereniging. 
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5a.6 Conclusie Quickscan 
 

De realisatie van een multifunctioneel schoolgebouw op locatie 6 is op basis van deze quickscan 
haalbaar. Het sportcomplex hoeft hierbij niet gewijzigd te worden.  
 
De relevante plus- en minpunten van ontwikkeling op locatie 6 ten opzichte van ontwikkeling op locatie 
2 zijn hieronder weergegeven: 
 
Pluspunten: 

- De invulling van de locatie staat los van de wijziging van het voetbalcomplex, en de daaraan 
gerelateerde verplaatsing van het gemeentedepot, wat de scope beperkt. De haalbaarheid 
wordt hierdoor vergroot en er hoeven geen extra kosten te worden gemaakt;  

- De locatie is dusdanig ruim dat er naast de noodzakelijke bebouwing en bijbehorende 
onbebouwde voorzieningen, meer dan voldoende ruimte over blijft voor eventuele uitbreiding 
in de toekomst of voor een vrije invulling van het openbare gebied; 

- Op termijn, uitgaande van realisatie van woningbouw ten oosten van Willemstad, is er ruimte 
om de verkeerstromen van en naar de woningbouwlocatie te scheiden. Dit biedt tevens de 
mogelijkheid om de verkeersveiligheid binnen een groter gebied nader te onderzoeken, 
waaronder de optie om het laatste deel van de Grintweg verkeersluw te maken. 

 
Minpunten: 

- Bij de invulling van het gebied dient rekening te worden gehouden met de beperkingen die 
de locatie met zich meebrengt in verband met ligging naast het dijklichaam. De locatie is 
echter voldoende groot zodat de beperkingen voor de invulling minimaal zijn; 

- De voetbalvelden worden nog niet verschoven ten behoeve van een toekomstige ontsluiting 
van de eventuele nieuwe uitbreidingswijk. Op het moment dat de ontwikkeling gaat spelen, 
zullen er kosten moeten worden gemaakt om de velden alsnog op te schuiven. De ruimte 
voor de aanleg van een ontsluitingsweg is aanwezig en hiervoor gereserveerd; 

- Tot aan het moment dat de toekomstige ontsluitingsroute wordt aangelegd, zullen de 
verkeerstromen vanaf de Grintweg richting de multifunctionele accommodatie niet van elkaar 
gescheiden worden. Aandacht moet worden besteed aan de waarborging van de 
verkeersveiligheid van alle gebruikers; 

- Voetbalvereniging De Kogelvangers zal, tenzij de ontsluitingsweg ook wordt afgetakt op de 
Oostdijk, door de Grintweg gescheiden blijven waardoor de onwenselijke oversteek van 
voetballeden blijft bestaan. Daarnaast zijn de accommodaties zowel technisch als 
functioneel enigszins verouderd. De gemeente is verantwoordelijk voor de kleedruimte. De 
voetbalvereniging zal op termijn een verzoek doen om budget voor renovatie van het 
kleedgebouw; 

- Er is geen sprake van vooraf vastgelegd medegebruik van een voetbalveld. Indien dit 
wenselijk is, zullen de partijen hier expliciet afspraken met de voetbalvereniging over moeten 
maken.  
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5b. Multifunctioneel schoolgebouw locatie 2 
 
Deze variant gaat in op de realisatie van een multifunctionele accommodatie ter plaatse van locatie 2. 
In dit deel van de locatiestudie wordt deze variant op detailniveau getoetst waarbij de belangrijkste 
punten worden aangestipt. Een indicatieve verkaveling op basis van de normafmetingen (bebouwing 
en bijbehorende onbebouwde voorzieningen) is op de volgende afbeelding weergegeven.  
 

 
Indicatieve volumestudie 
 

 
5b.1 Ruimtelijk 
 

De locatie is in gemeentelijk eigendom. Deze locatie wordt momenteel gebruikt als oefen- en 
wedstrijdveld door de voetbalvereniging. 
 
In voorgaande afbeelding is de ruimte weergegeven waarbij uit is gegaan van normafmetingen voor 
het complete multifunctionele schoolgebouw inclusief gymzaal alsmede bijbehorende buitenruimte 
zoals het schoolterrein en parkeervoorzieningen. Op basis van deze oppervlakteschets is er nog 
voldoende ruimte op de locatie voor eventuele uitbreidingen in de toekomst en voor de inrichting van 
het omringende openbare gebied.  
 
Ontwikkeling van locatie 2 betekent dat er een veld van de voetbalvereniging aan de functie 
onttrokken worden. Met voetbalvereniging De Kogelvangers is gesproken over de mogelijkheden van 
wijziging van het voetbalcomplex. Zij hebben aangegeven dat de splitsing met de Grintweg tot 
gevaarlijke situaties leidt en wensen derhalve het complete voetbalcomplex aan één zijde van de 
Grintweg. Daarnaast achten zij de accommodatie niet meer toekomstbestendig. De vereniging staat 
positief tegenover herontwikkeling van het sportcomplex, maar stelt als randvoorwaarden dat de 
velden inclusief het verenigingsgebouw (kantine inclusief kleedruimten) bij elkaar gelokaliseerd 
worden. Splitsing van het voetbalcomplex bij herontwikkeling is geen optie. Op basis van het huidige 
ledenaantal zijn drie natuurgrasvelden noodzakelijk. Twee wedstrijdvelden en één wedstrijd- en 
trainingsveld (wetra-veld) . De verwachting is dat het ledenaantal nog gaat groeien. Bij een groeiende 
aantal leden zijn vier natuurgrasvelden of twee natuurgrasvelden en een kunstgrasveld noodzakelijk. 
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Het is wenselijk om op basis van dit toekomstperspectief een overloopveld voor senioren en oudere 
jeugd aan de westzijde van de Grintweg te behouden. Het overloopveld zal multifunctioneel gebruikt 
kunnen worden. Zowel door de voetbalvereniging als door de gebruikers van de multifunctionele 
accommodatie. Zo wordt de buitenruimte fors vergroot en het buitenspelen gestimuleerd. 
 
De inrichtingsschets geeft het voorkeursscenario van de voetbalvereniging weer. Hierbij komen er drie 
volwaardig velden aan de oostzijde van de Grintweg. Aan de westzijde van de Grintweg blijft het 
huidige wedstrijdveld als overloopveld behouden. Het verenigingsgebouw wordt in dit scenario, 
conform de wens van de voetbalvereniging, verplaatst centraal tussen de nieuwe voetbalvelden. 
 
Ontwikkeling van locatie 2 en dus verplaatsing van het voetbalcomplex, betekent dat het 
gemeentedepot niet behouden kan blijven. Bij realisatie van een voetbalveld inclusief kantine wordt 
het complete deelgebied benut. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is het bepalen van een 
alternatieve locatie voor dit gemeentedepot.  
 
 
5b.2 Verkeer 
 

De hoofdontsluitingsroute voor alle verkeersstromen loopt via De Lierestraat en de Grintweg. Beide 
wegen zijn hiervoor geschikt of geschikt te maken. Wel zal bekeken worden welke maatregelen er 
genomen kunnen worden om de veiligheid ter plaatse te vergroten. Tevens is er een 
ontsluitingsmogelijkheid voor voetgangers en fietsers via de Oostbeer en de Buitensingel alsmede, na 
enige aanpassing om de verkeersveiligheid te waarborgen, een derde ontsluitingsroute via de 
doorgang bij de Koningin Wilhelminalaan. Op deze manier kan het langzaam verkeer gedeeltelijk 
gescheiden worden van het autoverkeer. De voetbalaccommodatie zal een langzaam verkeer 
ontsluiting krijgen waarvan ook onder andere hulpdiensten, mindervaliden en leveranciers gebruik 
kunnen maken. Er is voldoende ruimte voor de aanleg van een brede toegangsweg. In de 
haalbaarheidsfase wordt de routering nader uitgewerkt.  
 
Het parkeren ten behoeve van de multifunctionele accommodatie vindt plaats op eigen terrein. Het 
parkeren ten behoeve van de voetbalvereniging geschiedt langs de Grintweg, waarbij een overloop 
mogelijkheid is op de parkeervoorziening van de multifunctionele accommodatie. Eventueel wordt er 
een koppeling gemaakt voor het parkeren van de jachthavengebruikers. De mogelijkheden hiervoor 
worden in de haalbaarheidsfase verder uitgewerkt. 
 
In dit scenario is eveneens rekening gehouden met een reservering van gronden tussen de velden en 
de scheidingssloot voor de aanleg van een wijkontsluitingsweg in het geval van uitbreiding van 
Willemstad aan de oostzijde. Bij de nieuwe inrichting van het gebied zal deze strook van 10 meter 
breed reeds vrij gehouden worden. Echter zal hierbij, vanwege de beperkte ruimte, geen sprake 
kunnen zijn van gescheiden verkeerstromen. De nieuwe weg zal derhalve bestemd worden voor de 
ontsluiting van zowel het gemotoriseerd verkeerd als van het langzaam verkeer. Dit heeft negatieve 
gevolgen voor de verkeersveiligheid. De aanleg van de ontsluitingsweg voor de toekomstige 
nieuwbouwwijk behoort niet tot de scope van dit project.  
 
 
5b.3 Milieu 
 

Bij ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de ligging nabij het dijklichaam. De dijk is 
aangewezen als Natuur Netwerk Brabant waardoor bij ontwikkeling de uitstralingseffecten in acht 
moeten worden genomen. Daarnaast is er sprake van een bebouwingsvrije zone van 50 meter vanaf 
de kruin van de dijk en van 5 meter vanaf de A-watergang. De ligging aan het dijklichaam vraagt om 
creatieve ontwikkelingsoplossingen. Bebouwing is op circa de helft van het deelgebied niet 
toegestaan; een schoolplein of bijbehorende openbare ruimte is echter wel ruimer toegestaan.  
 
Er liggen geen relevante leidingen waarmee rekening moet worden gehouden bij ontwikkeling. 
 
 
5b.4 Omgeving 
 

Bij ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de ligging nabij woningen. Met direct 
omwonenden wordt in overleg gegaan over de randvoorwaarden voorafgaand aan het ontwerp van de 
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multifunctionele accommodatie. Er is op de locatie ruimte om te schuiven met bebouwing en 
bijbehorende voorzieningen. 
 
Afhankelijk van de definitieve inrichting zal er in min of meerdere mate overlast zijn van de 
multifunctionele accommodatie. Het te behoudende voetbalveld fungeert als buffer, maar schermt de 
ontwikkeling niet af. Aanpassing van het voetbalcomplex vergroot tevens de scope van het project, 
welke primair gericht is op de realisatie van een multifunctionele accommodatie, en daarmee onder 
andere de risico’s op het niet verkrijgen van draagvlak en tijdsvertraging. De eventuele overlast zal 
daarnaast veroorzaakt worden door de verkeersgeneratie. Op basis van verwachtingsmanagement 
wordt planschade optioneel geacht. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een gedeelte van de 
aangrenzende woningen huurwoningen van woningbouwvereniging Woonkwartier zijn. 
 
Voetbalvereniging De Kogelvangers is positief over dit scenario waarbij alle velden inclusief 
accommodatie worden verplaats naar de oostzijde van de Grintweg. Een andere mate van overlast 
kan echter worden ervaren door het nieuwe verenigingsgebouw van de voetbalvereniging en ander 
gebruik van de velden. Ondanks dat de locatie nu reeds gebruikt wordt door de voetbalvereniging, 
betekent deze ontwikkeling wel een verschuiving van activiteiten.  
 
 
5b.5 Financieel 
 

In de financiële analyse is gekeken naar de globale financiële haalbaarheid van het project. De kosten 
bestaan uit de realisatie van het multifunctionele schoolgebouw. De kosten voor het bouwrijp 
opleveren van de locatie voor het gebouw en het schoolterrein alsmede de bijkomende voorzieningen 
voor aanpassingen in de inrichting van het openbare terrein rondom het schoolterrein, worden niet 
bekostigd uit het normbudget dat de scholen ontvangen. Extra kosten moeten worden gemaakt 
vanwege de verplaatsing van het verenigingsgebouw, renovatie van de natuurgrasvelden en 
aanpassing van locatie 6 tot een formeel voetbalveld.  
 

 Normbudget (prijspeil 2019) 

Willem de Zwijger  € 1.847.961 

De Singel € 1.988.778 

Gymzaal inclusief inrichting € 1.159.611 

Totaal normbudget € 4.996.350 

 

 Budget 

Gemeenschapshuis/-ruimten 1 Nog nader te bepalen 

Kinderopvang 2 Nog nader te bepalen 

Consultatiebureau 3 Nog nader te bepalen 
1. De jaarlijkse financiële kapitaallasten dan wel huurlasten komen ten laste van de gemeentebegroting. 
2. De eigenaar/investeerder (als dit niet Kibeo is), ontvangt bij verhuur een kostendekkende huur. 
3. Thuiszorg West-Brabant ontvangt van de gemeente jaarlijks subsidie (inclusief huisvestingscomponent voor huur van accommodatie) voor het 
verzorgen van het consultatiebureau. Afhankelijk van wie eigenaar/investeerder wordt, dient subsidie bijgesteld te worden. 

 
In de financiële analyse is uitsluitend gekeken naar de bebouwing. Nog niet meegenomen zijn onder 
andere de kosten voor de herinrichting van de niet bij de school behorende openbare ruimte, 
plankosten en eventuele kosten voor planschade.  
 

 Geraamd extra budget (prijspeil september 2019) 

Renovatie / aanleg natuurgrasvelden € 479.460  

Was- en kleedruimten (6) / ruimte scheidsrechter  € 414.000  

Bijkomende kosten: algemene kosten, 
onvoorzien, voorbereiding en toezicht 

€ 402.057 

BTW € 272.058 

Totaal incl. BTW € 1.567.575 

Totaal incl. BTW na aftrek renovatiekosten € 1.297.575 

  

Totaal incl. kantine, opslag etc., incl. BTW na 
aftrek renovatiekosten   

€ 1.899.369 
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De totale extra kosten voor de gemeente komen bij dit scenario neer op € 1.297.575,-. Hierbij is 
uitgegaan dat de kantine, opslag en aanverwante ruimten door voetbalvereniging De Kogelvangers 
worden bekostigd. De gemeente heeft hierin namelijk geen wettelijke taak. De jaarlijkse kosten ten 
laste van de reguliere begroting, uitgaande van een gemiddelde afschrijving inclusief rente en 
afschrijving, bedragen voor 20 jaar € 90.000,-. Wanneer uitgegaan wordt van complete financiering 
van het voetbalcomplex door de gemeente, komt het totaalbedrag voor dit scenario uit op € 
1.899.369,-. De totale jaarlijkse kosten ten laste van de begroting komen in dit scenario op € 132.000,- 
voor een periode van 20 jaar. 
  
De nieuwbouw van het verenigingsgebouw is gebaseerd op de afmetingen conform KNVB normen 
afgezet tegen de gemeentelijke normbedragen voor kleedkamers en een raming voor de overige 
kosten. Voor de oppervlakten van de velden en de hieraan verbonden inrichtingseisen is eveneens 
uitgegaan van de KNVB normen. De kosten van de aanpassing van de velden is geraamd door een 
extern adviesbureau. Voetbalvereniging De Kogelvangers heeft aangegeven dat zij geen eigen budget 
hebben om in te brengen. De kosten van de kantine, opslag en aanverwante ruimten zijn in principe 
voor de vereniging zelf. Dit geldt tevens voor de invulling van wensen groter dan de aangegeven 
normen.  
 
In de financiële analyse is opgenomen de realisatie van de bebouwing, het wijzigen van het huidige 
overloopveld in een natuurgrasveld, renovatie van het bestaande natuurgrasveld, het aanpassen van 
een natuurgrasveld tot een wetra-veld en het opschuiven van de twee bestaande natuurgrasvelden 
ten behoeve van de reservering voor de ontsluitingsweg van de oostelijke woningbouwuitbreiding. Dit 
laatste kan feitelijk vooruitgeschoven worden. De meerkosten van het opschuiven in relatie tot de 
kosten voor aanpassing van een van de velden tot wetra-veld en renovatie van het andere veld zijn 
echter minimaal. In het kader van efficiency wordt dit derhalve meegenomen binnen de 
werkzaamheden. Voor de komende jaren is een bedrag van € 270.000,- gereserveerd voor 
renovatiewerkzaamheden van de huidige velden. Het is niet noodzakelijk om 
renovatiewerkzaamheden uit te voeren bij een doorkijk op totale herontwikkeling. Dit gereserveerde 
bedrag is dan ook in mindering gebracht op het genoemde totaalbedrag. Let wel, dit is dus inclusief 
het opschuiven van de velden om ruimte te maken voor de toekomstige ontsluitingsweg. 
 
Bij dit scenario vormt verplaatsing van het gemeentedepot onderdeel van de scope. Het aanwijzen 
van een alternatieve locatie is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Er zullen kosten moeten 
worden gemaakt voor de verplaatsing, deze zijn echter geheel afhankelijk van de locatie en 
aanvullende wensen en op dit moment dus nog niet concreet te maken. 
 
Niet direct in cijfers uit te drukken, zijn de risico’s die gerelateerd zijn aan het vergroten van de 
projectscope. Risico’s zoals vertraging, het botsen van verschillende belangen of het niet verkrijgen 
van voldoende draagvlak. De risico’s welke voor rekening van de gemeente komen zijn financieel nu 
niet te concretiseren. Het opstellen van een uitgebreide risicoanalyse maakt onderdeel uit van het 
haalbaarheidsonderzoek. 
 
 
5b.6 Conclusie Quickscan 
 

De realisatie van een multifunctioneel schoolgebouw op locatie 2 is op basis van deze quickscan 
haalbaar. Dit betekent echter wel dat er vergaande aanpassingen moeten worden gedaan ten aanzien 
van het voetbalcomplex. Er zijn mogelijkheden voor verplaatsing van het verenigingsgebouw en 
aanpassing van de sportvelden. In overleg met voetbalvereniging De Kogelvangers is er een 
voorkeurscenario uitgewerkt waarbij in de basis is uitgegaan van een compacte opzet.  
 
De relevante plus- en minpunten van ontwikkeling op locatie 2 ten opzichte van ontwikkeling op locatie 
6 zijn hieronder weergegeven: 
 
Pluspunten: 

- Op het sportcomplex de meest centrale ligging, tevens iets centraler gelegen ten opzichte 
van de kern. Waarbij moet worden opgemerkt dat de afstand maximaal 100 meter verschilt; 

- De mogelijkheid tot het creëren van een extra ontsluitingsroute voor langzaam verkeer via 
de doorsteek vanaf de Koningin Wilhelminalaan. Dit vermindert het aantal langzaam 
verkeersbewegingen op de Lierestraat / Grintweg en komt daardoor ten goede aan de 
verkeersveiligheid; 
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- Het nieuwe overloopveld aan de westzijde van de Grintweg kan multifunctioneel gebruikt 
worden, zowel door de gebruikers van de multifunctionele accommodatie als door 
voetbalvereniging De Kogelvangers. Op deze manier is er extra buitenruimte beschikbaar; 

- Voetbalvereniging De Kogelvangers krijgt een toekomstbestendige accommodatie aan één 
zijde van de weg waardoor de functies geclusterd worden. Voetballeden, waaronder veel 
jeugdleden, hoeven geen weg meer over te steken, wat de verkeersveiligheid ten goede 
komt; 

- Met de inrichting van het gebied wordt de strook voor de toekomstige ontsluiting van de 
nieuwe uitbreidingswijk reeds vrijgemaakt.  

 
Minpunten: 

- Bij de invulling van het gebied dient rekening te worden gehouden met de beperkingen die 
de locatie met zich meebrengt in verband met ligging naast het dijklichaam. Omdat een groot 
gebied binnen de dijkzone is gelegen, vraagt dit om een enigszins creatieve invulling; 

- Aanpassing van het voetbalcomplex vergroot de scope van het project, welke primair gericht 
is op de realisatie van een multifunctionele accommodatie, en daarmee onder andere de 
haalbaarheid van het project. De risico’s zijn voor rekening van de gemeente;  

- Er is geen ruimte om verkeerstromen op de toekomstige wijkontsluitingsweg te scheiden. De 
nieuwe weg zal derhalve bestemd worden voor de ontsluiting van zowel het gemotoriseerd 
verkeerd als van het langzaam verkeer. Dit heeft negatieve gevolgen voor de 
verkeersveiligheid; 

- De extra kosten die het verplaatsen van het voetbalcomplex met zich meebrengt worden 
geschat op € 1.297.575,- exclusief realisatie kantine tot € 1.899.369,- wanneer er sprake is 
van totale bekostiging van het nieuwe voetbalcomplex; 

- Het gemeentedepot moet verplaatst worden. Het aanwijzen van een alternatieve locatie en 
de kosten gekoppeld aan de verplaatsing, komen voor rekening en risico van het project.  
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6. Eindconclusie 
 

In dit onderzoek is de haalbaarheid onderzocht van locaties voor de realisatie van een 
(multifunctioneel) schoolgebouw in Willemstad. De haalbaarheid is beoordeeld op basis van de 
volgende invalshoeken: samenwerkingspartners en programma, de ruimtelijke inpasbaarheid, de 
financiën en overige aspecten die van belang zijn. De locaties zijn zo veel als mogelijk met elkaar 
vergeleken. Naar aanleiding van het bovenstaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
 
De locatie Kloosterblokje Zuid vervalt in verband met strijdigheid met het provinciaal beleid. De in de 
structuurvisie opgenomen Kloosterblokje Oost vervalt in verband met het nu nog niet kunnen opstellen 
van een toekomstvisie voor het gehele gebied. Er zijn geen directe afwijkingsmogelijkheden om de 
gebieden op korte termijn te kunnen ontwikkelen.  
 
Optioneel zijn de locaties park Hogeweg / Steenpad of de Sportvelden. Een andere mogelijkheid is de 
uitbreiding van de Willem de Zwijger. Het ruimtelijk programma wat uitvoerbaar is verschilt per locatie. 
Op basis van het ruimtelijke programma kunnen de scenario’s onderverdeeld worden in: 

- Uitbreiding Willem de Zwijger: locatie westzijde schoolgebouw; 
- Realisatie schoolgebouw voor beide scholen: locatie park Hogeweg / Steenpad; 
- Realisatie multifunctionele accommodatie: locatie sportvelden. 

 
De theoretisch eenvoudigste oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Willem de Zwijger is 
uitbreiding door gedeeltelijke aanpassing van het gebouw en nieuwbouw van twee lokalen. In totaal 
één extra lokaal ten opzichte van de bestaande situatie. De mogelijke voordelen zijn snelheid en 
budget. Omdat er vanuit wetgeving geen noodzaak is om uit te breiden, is er echter geen juridische 
basis om deze investering te doen. Daarnaast levert uitbreiding van de Willem de Zwijger geen 
meerwaarde voor de maatschappelijke functies in Willemstad omdat clustering van verschillende 
functies op de locatie van deze basisschool niet mogelijk is. Kortom, een forse investering zonder 
meerwaarde voor de vestingstad. 
 
Uitbreiding van de bestaande bebouwing geeft uitsluitend een meerwaarde voor de gebruikers van de 
Willem de Zwijger. Met nieuwbouw van beide scholen kan ingespeeld worden op de toekomstige 
onderwijsvisie. De huisvesting zou de onderwijsvisie optimaal kunnen ondersteunen. Voor de 
realisatie van uitsluitend een nieuw schoolgebouw voor het onderbrengen van beide scholen, heeft de 
parklocatie de meeste pluspunten. De school komt hier als functie voor de gemeenschap het beste tot 
zijn recht vanwege de ligging centraal in de kern. Wanneer echter breder wordt gekeken dan alleen 
het oplossen van het huisvestingsprobleem voor de Willem de Zwijger én naar de elkaar versterkende 
mogelijkheden van de maatschappelijke functies, dan blijft uitsluitend de locatie sportvelden over. Dit 
is de enige locatie waarbij voldaan kan worden aan de politiek bestuurlijke vraag om naast het 
oplossen van het onderwijshuisvestingsprobleem, te kijken naar combinaties ten behoeve van het 
creëren van meerwaarde door multifunctioneel gebruik. Op basis van de haalbaarheidsstudie zijn er 
mogelijkheden voor ontwikkeling van deelgebieden 2 en 6.  
 
Bij nieuwbouw van beide scholen, de kinderopvang en buitenschoolse opvang, een deel van het 
gemeenschapshuis en de gymzaal is er sprake van het vrijkomen van locaties die mogelijk geschikt 
kunnen worden gemaakt voor woningbouw of een andere passende invulling. Vooralsnog vormt dit 
geen onderdeel van de scope van het project. Bij verdere uitwerking van het project kan indien 
wenselijk deze ontwikkeling wel betrokken worden bij het project.  
 
 
6.1 Omgevingsdialoog 
 

Op diverse momenten gedurende het proces zijn de inwoners van Willemstad en Helwijk 
meegenomen en bevraagd. Op basis van die sessies is gekomen tot een voorkeur voor een 
ontwikkeling op de locatie voetbalvelden.  
 
Op 11 juni 2019 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden waarbij locatie 2 en locatie 6 op het 
voetbalcomplex zijn voorgelegd. Op dat moment was er nog sprake van een noodzaak tot aanleg van 
een kunstgrasveld, ingegeven door de wens van de voetbalvereniging, waardoor ontwikkeling op 
locatie 2 significant duurder was als in de nu voorliggende variant. Tijdens de bijeenkomst is 
aangegeven dat vanwege de forse meerkosten de optie kunstgrasveld financieel niet direct haalbaar 
werd geacht, tenzij er zwaarwegende voordelen zitten aan de ontwikkeling van locatie 2.  
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De inloopbijeenkomst is goed bezocht. Een groot deel van de bezoekers kwam uit de directe 
omgeving van het sportcomplex. Op basis van de omgevingsdialoog zijn onder andere de volgende 
conclusies getrokken: 

- De combinatie met sport(velden) en gymzaal wordt als pluspunt gezien. Niet alleen 
onderwijs gerelateerd maar ook als onderdeel voor de naschoolse activiteiten; 

- Er is geen duidelijke voorkeur voor de locatie op het voetbalcomplex; 
- Er zijn grote zorgen over de extra verkeersgeneratie op de Lierestraat en Grintweg, ook in 

relatie tot de ontwikkelingen van de cruise-steiger en de onlangs gewijzigde verkeerssituatie 
op de Noordlangeweg; 

- De locatie naast het Kloosterblokje wordt als wenselijker gezien vanwege de bereikbaarheid 
vanuit zowel Willemstad als Helwijk alsmede de ontsluiting richting de hoofdwegen. Wel 
wordt begrepen dat ontwikkeling op deze locatie niet op korte termijn mogelijk is; 

- De behoefte aan een maatschappelijk centrum is groot, verzocht wordt om waar mogelijk 
processen te versnellen.  

 
 
6.2 Visie stuurgroep 
 

Deze locatiestudie is opgesteld in samenwerking met de stuurgroep. Aan de stuurgroepleden is 
gevraagd om vanuit de eigen visie een voorkeur uit te spreken voor een locatie. Stichting 
Multifunctioneel Centrum ‘Gebouw Irene’ en stichting Kibeo hebben aangegeven geen voorkeur te 
hebben voor een locatie. 
 
De door Stichting De Waarden kenbaar gemaakte overwegingen is toegevoegd als bijlage 2.  De 
Waarden heeft aangegeven primair de voorkeur te hebben voor ontwikkeling van een multifunctioneel 
schoolgebouw op locatie Kloosterblokje Oost. Omdat deze vanwege procesmatige argumenten is 
komen te vervallen, zijn beide locatie op het sportcomplex tegen elkaar afgewogen. De voorkeur is 
uitgesproken voor ontwikkeling op locatie 6 op voorwaarde dat deze locatie een goede en veilige route 
van woonwijk naar school biedt. De derde optie, sportvelden locatie 2 is, als vervanging voor het 
huidige schoolgebouw, het minst aantrekkelijk. Deze locatie biedt verkeerstechnisch voor 
basisonderwijs aanzienlijke nadelen, zowel qua afstand als veiligheid. Plannen voor nieuwe 
ontwikkelingen zoals een nieuw aan te leggen cruisesteiger op deze locatie dragen niet bij aan een 
rustige en veilige omgeving voor kinderen. Gezien de belangen die er spelen, heeft Stichting De 
Waarden echter aangegeven zich in de keuze voor locatie 2 te kunnen vinden. Daarvoor zal de 
huidige infrastructuur moeten worden aangepast, waarbij het samenvallen met andere, intensieve 
verkeerstromen uitgesloten wordt. Een voorwaarde is derhalve het uitvoeren van een 
verkeersonderzoek waarin alle relevante plannen en ontwikkelingen in de omgeving worden 
meegenomen en alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om ongewenste en onveilige 
situaties te voorkomen.  
 
Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft op basis van voorliggende studie de voorkeur 
uitgesproken voor locatie 2 op het sportcomplex, zie bijlage 1. Argumenten voor locatie 2 zijn de 
gunstige ligging ten opzichte van de kern van Willemstad, de mogelijkheid tot het gebruik kunnen 
maken van het aangrenzende overloopveld, een betere ontsluiting op het moment dat het gebouw 
wordt opgeleverd en de verkeersveiligheid voor de schoolkinderen en de voetbalvereniging. Stichting 
Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft het belang uitgesproken van een soepel proces 
vanwege de noodzaak voor het oplossen van de huisvestingsproblematiek van de Willem de Zwijger. 
 
 
6.3 Eindafweging 
 

Op basis van deze locatiestudie, de omgevingsdialoog en de visie van de stuurgroepleden, zijn er 
geen zwaarwegende argumenten naar voren gekomen om op voorhand ontwikkeling op locatie 2 of 
locatie 6 uit te sluiten. Beide locaties op het sportcomplex hebben plus- en minpunten. Aan de hand 
van de hoofdonderwerpen is de volgende afweging gemaakt: 
 
Ruimte:  
Locatie 6 heeft een iets groter oppervlakte en biedt zodoende meer invulmogelijkheden. Locatie 2 is 
daarentegen, tot het moment dat er woningbouw aan de oostrand van Willemstad is gerealiseerd, iets 
centraler gelegen ten opzichte van de kern. Dit verschil in afstand is echter voornamelijk gebaseerd op 
gevoel en niet op feitelijke meters. Tevens biedt locatie 2 mogelijkheden om gebruik te maken van het 
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aangrenzende overloopveld. Daarentegen is het bij ontwikkeling van locatie 2 noodzakelijk om het 
gemeentedepot te verplaatsen. 
 Onbeslist 
 
Verkeer:  
Locatie 2 voorziet direct in een verkeersveilige oplossing voor zowel de multifunctionele 
accommodatie als voor de voetbalvereniging. Locatie 2 voorziet, na enige aanpassing van de huidige 
situatie, daarnaast in een extra ontsluitingsmogelijkheid voor langzaam verkeer. Bij locatie 6 is de 
duurzame oplossing gerelateerd aan de aanleg van de toekomstige ontsluitingsweg dus gekoppeld 
aan de lange termijn. Bij beide opties is er ruimte voor de aanleg van de toekomstige 
wijkontsluitingsweg en wordt deze reservering binnen het project vastgelegd. Bij ontwikkeling van 
locatie 2 zal er vanwege de beperkte ruimte in de toekomstige situatie sprake zijn van een niet 
gescheiden ontsluitingsweg terwijl het scheiden van de verkeersstromen de insteek bij ontwikkeling 
van locatie 6 is. Daarnaast kan bij ontwikkeling van locatie 6 bij aanleg van de wijkontsluitingsweg 
onderzocht worden wat de extra mogelijkheden zijn voor een veilige verkeersafwikkeling binnen het 
gehele gebied, zoals het verkeersluw maken van de Grintweg. Op lange termijn, uitgaande dat aan de 
oostkant van Willemstad een woningbouwontwikkeling plaatsvindt, heeft voor de verkeerveiligheid 
locatie 6 dus een voordeel.   
 Op korte termijn locatie 2, bij realisatie wijkontsluitingsweg locatie 6 
 
Milieu: 
Locatie 6 biedt ook na aftrek van de dijkzone meer dan voldoende ruimte voor bebouwing. Locatie 2 
heeft voldoende ruimte maar vraagt, omdat bijna de helft van het grondgebied is gelegen binnen de 
dijkzone, om een enigszins creatieve invulling. 
 Locatie 6 
 
Omgeving: 
De complete ontwikkeling, ongeacht locatie 2 of 6, heeft een impact op de omgeving. Uit de 
omgevingsdialoog is geen duidelijke voorkeur voor een van de locaties op het sportcomplex naar 
voren gekomen. 
 Onbeslist 
 
Financieel:  
Locatie 6 beperkt zich tot het doel van het project, de oprichting van een multifunctionele 
accommodatie. Ontwikkeling van locatie 2 heeft als gevolg dat het complete voetbalcomplex moet 
worden gewijzigd. De extra kosten die deze wijziging met zich meebrengen worden geschat op € 
1.297.575,- exclusief realisatie kantine tot € 1.899.369,- wanneer er sprake is van totale bekostiging 
van het nieuwe voetbalcomplex. Ook komen er nog kosten bij voor de verplaatsing van het 
gemeentedepot.  
 Locatie 6 
 
 
6.4 Advies 
 

Bovenstaande afweging leidt tot de eindconclusie dat ontwikkeling van een multifunctionele 
accommodatie op locatie 6 het beste scenario is. Gezien voor de haalbaarheid van de ontwikkeling 
intensieve samenwerking tussen vijf partijen met verschillende belangen noodzakelijk is, is er geen 
sprake van een regulier project. De scope van het project blijft bij ontwikkeling op locatie 6 beperkt tot 
het primaire doel van het project: de ontwikkeling van een (multifunctioneel) schoolgebouw. Dit 
vergroot de haalbaarheid en beperkt de risico’s en kosten. 
 
Aandachtspunt is de verkeersafwikkeling. Op basis van toetsing van de gemeentelijke 
verkeersspecialisten is geconcludeerd dat de verkeerstoename niet leidt tot onveilige situaties, ook 
niet wanneer de ontwikkelingen in de omgeving meegenomen worden. Zowel vanuit de stuurgroep als 
vanuit de omgeving zijn hierover zorgen geuit. Stichting De Waarden heeft bij instemming met de 
locatiekeuze als voorwaarde gegeven dat er een verkeersonderzoek plaats moet vinden waarmee 
wordt aangetoond dat de verkeersveiligheid voor alle gebruikers gewaarborgd wordt. Onderzoek naar 
de verkeersveiligheid voor gebruikers en verkeersoverlast voor omwonenden vormt de eerste stap in 
het verdere haalbaarheidsonderzoek. Eventuele knelpunten die uit dit onderzoek naar voren komen 
zullen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het verkeersprogramma. Uitgangspunt is 
een goede en veilige bereikbaarheid en het voorkomen van overlast van omwonenden. Mocht uit 
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onderzoek naar voren komen dat deze doelstellingen niet haalbaar zijn bij ontwikkeling van een 
multifunctioneel gebouw op het sportcomplex, dan zal er een nieuwe afweging worden gemaakt.   
 
Aan de gemeenteraad wordt geadviseerd om te besluiten het nadere haalbaarheidsonderzoek, 
waaronder het uitvoeren van een verkeersonderzoek, op te starten naar de mogelijkheid van realisatie 
van een multifunctioneel schoolgebouw op het sportcomplex locatie 6.  
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1. Mail voorkeurslocatie Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 3 juli 2019 
 

 
 
 
 
  



 

 

Locatiestudie project 183. Scholenontwikkeling Willemstad  40 
 
 

2. Brief voorkeurslocatie Stichting De Waarden d.d. 2 september 219 
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