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Bijlage 1: Resumé varianten 

 

In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de verschillende varianten. Met daarbij per variant: 

 

Massastudie, per variant is een massastudie opgenomen. Dit is een grove weergave van de mogelijke inpassing van 

het scholencomplex op de locatie. En is puur een studie op basis van vierkanten meters. 

 

Beschrijving huidige situatie en perspectief, in het kort wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie van de 

betreffende locatie en wat het perspectief is van de variant. 

 

Plussen en minnen, op de aspecten ruimtelijk, verkeer en financieel zijn pluspunten en minpunten benoemt. Om op 

deze manier een goede vergelijking te maken tussen de varianten. 

 

Reactie scholen, de schoolbesturen zijn intensief in het afgelopen proces betrokken en zijn in de gelegenheid 

gesteld om een reactie te geven op de verschillende varianten. Deze zijn in het kort bij elke variant weergegeven. 

 

Reactie vanuit het bestuur van MSV’19 (alleen variant 4), bij de variant waarbij het scholencomplex gepland staat op 

een voetbalveld is de reactie van het bestuur van MSV’19 opgenomen. 

 

Reactie vanuit het bestuur van MSV’19, VVM en SBSH (alleen variant 6), bij de variant waarbij het scholencomplex gepland staat  

naast de Hoflandhal/op één veld van sportpark Hofland is ook de gezamenlijke reactie van voetbalverenigingen v.v. Montfoort, 

MSV’19 en Stichting Beheer Sportpark Hofland opgenomen. 

 

Samenvatting reacties inloopavond, bij elke variant is een korte samenvatting gegeven van de reacties van de 

inloopavond.  Met uitzondering van variant 6, ten behoeve van deze variant wordt nog een aparte inloopavond 

georganiseerd (de resultaten van deze inloopavond zijn voor de behandeling van het voorstel in het Forum Ruimte 

beschikbaar). 

 

Beknopte conclusie, afsluitend is bij elke variant een korte conclusie opgenomen over de score van de variant 

gezien alle factoren. 
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Huidige situatie:  Vingervorming schoolgebouw uit 1977. Door de jaren heen zijn er verschillende lokalen bijgebouwd. De 

fysieke staat van het gebouw is matig en het heeft hoge onderhoudskosten (mede door betonrot in de 

fundering). De locatie is goed bereikbaar voor fietsers en wandelaars. Parkeren vindt plaats in de wijk en 

deels langs de Parklaan. 

Perspectief:   Deze variant gaat uit van behoud van het huidige complex in de huidige vorm waarbij een grootschalige 

renovatie plaatsvindt. Daarmee is het gebouw voor de komende 20 jaar weer goed te gebruiken.  Aan de 

verkeerssituatie wordt in deze variant niets veranderd. 

Reactie scholen: Het gebouw is bijna 40 jaar oud en zal na renovatie nog 20 jaar mee moeten. Het huidige gebouw 

kan  gezien de vorm en ruimteverdeling niet meer bijdragen aan de visie op onderwijs in de 21e eeuw en de uitvoering 

daarvan in het onderwijsproces op de scholen. Daarbij lijken de kosten voor renovatie i.v.m. betonrot en tijdelijke 

vervangende huisvesting ons erg hoog. 

Samenvatting reacties inloopavond: Van alle reactieformulieren waren de minste reacties gericht op variant 1. Wat hierbij 

opviel is dat sommige omwonenden aangaven graag de school te willen behouden en hiermee de leefbaarheid in de wijk te 

Variant 1 

Ruimtelijk  Geen bestemmingsplanprocedures nodig  Geen optimaal ruimtegebruik van de 

huidige locatie 

 Geen mogelijkheden tot inbreilocatie 

woningbouw  

Verkeer  Goed bereikbaar voor langzaam verkeer   Geen oplossing voor de verkeerslogistiek 

rondom het huidige complex 

Financieel  Geen afboeking van de boekwaarde van 

het huidige scholencomplex noodzakelijk 

 Verbetering jaarlijkse exploitatielasten 

scholencomplex en de mogelijkheid tot 

overdragen exploitatie aan de scholen 

 Geen grootschalige aanpassingen aan 

omgeving ten behoeve van de 

verkeersveiligheid 

 Hoge jaarlijkse lasten door de afschrijving 

van de huidige boekwaarde van het 

scholencomplex en de afschrijving van de  

investering in de renovatie 

 Geen duurzame en langdurige (>20 jaar)  

huisvesting van de scholen 

 Kosten voor tijdelijke huisvesting 
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willen waarborgen. Genoemde tegenargumenten zijn dat renovatie geen investering in de toekomst is en het gebouw te weinig 

flexibiliteit heeft om functies toe te voegen. 

 

Beknopte conclusie: Variant 1 scoort over het algemeen slecht. Er wordt geen duurzame oplossing gerealiseerd voor de lange 

termijn, er zijn beperkte mogelijkheden voor onderwijsvernieuwing, er is geen sprake van efficiënt gebruik van ruimte en vastgoed 

en de jaarlijkse lasten zijn het hoogst.  
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Huidige situatie:  Vingervorming schoolgebouw uit 1977. Door de jaren heen zijn er verschillende lokalen bijgebouwd. De 

fysieke staat van het gebouw is matig en het heeft hoge onderhoudskosten (mede door betonrot in de 

fundering). De locatie is goed bereikbaar voor fietsers en wandelaars. Parkeren vindt plaats in de wijk en 

deels langs de Parklaan. 

Perspectief:  Door de huidige school te slopen en een nieuw complex op basis van de wettelijke vierkantenmeters te 

realiseren in twee bouwlagen, valt ruimte vrij die kan worden ingevuld met de ontwikkeling van ca. 20 

woningen op de locatie. Uit het oogpunt van verkeerveiligheid wordt voorgesteld om het halen en brengen te 

centraliseren bij de sporthal. Hier zijn immers voldoende parkeerplaatsen aanwezig.  

Reactie scholen: De plek van het huidige complex is qua ligging en de verkeersituatie niet optimaal. De optie biedt voldoende 

(buiten)ruimte om iets nieuws te creëren. Ook tijdelijke vervangende huisvesting lijkt hier goed te realiseren. 

Samenvatting reacties inloopavond: Bij een derde van de reacties kwam de variant inbreiding op de Van Damstraat als een po-

sitief scenario naar voren. Slecht enkele reacties waren negatief over deze variant. Het feit dat de school op deze manier in de 

wijk behouden blijft wordt gezien als een erg positief punt. De locatie heeft een centrale ligging en zorgt voor levendigheid in de 

buurt. Aandachtpunten die hierbij worden meegegeven zijn het behoud van de afstand tussen bestaande woningen en de 

 

Variant 2 

Ruimtelijk  Ruimtelijke kwaliteitsimpuls vanuit een 

nieuwe schoollocatie  

 Mogelijkheden tot inbreilocatie woningbouw  

 Geen optimale benutting verdiencapaciteit 

woningbouwlocatie 

Verkeer  Door gebruik van parkeerplaatsen bij 

sporthal kan de parkeervraag goed 

ingevuld worden 

 Goed bereikbaar voor langzaam verkeer 

 

Financieel  Verbetering jaarlijkse exploitatielasten 

scholencomplex en de mogelijkheid tot 

overdragen exploitatie aan de scholen 

 Geen grootschalige aanpassingen aan 

omgeving ten behoeve van de 

verkeersveiligheid 

 Inkomsten door woningbouw 

 Kosten voor tijdelijke huisvesting 
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school en aandacht voor een verkeersoplossing, bijvoorbeeld door parkeerplaatsen aan te leggen langs de Parklaan en een fiets-

pad achterlangs Heulestein. Bij het volledig verdwijnen van de school van de locatie wordt gevreesd voor achteruitgang van de 

leefbaarheid en extra verkeer van de nieuwe woningen. 

 

Beknopte conclusie: Variant 2 biedt meer voordelen als variant 1 maar de noodzaak tot tijdelijke huisvesting, de beperkte verkeers 

en kwaliteitsverbetering en de matige verdiencapaciteit van de woningbouwontwikkeling maken dit niet tot de voorkeursvariant. 

Ook niet van de schoolbesturen zelf.  
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De huidige situatie: Aan de Parklaan/Bovenkerkweg staat de voormalige Hoflandschool. Dit gebouw wordt de afgelopen 

decennia gebruikt  voor het huisvesten van tijdelijke functies. Het gebouw is in technische matige 

staat, het gebouw heeft hoge onderhoudslasten. De locatie (ingeklemd tussen hockeyvelden en 

tennisbanen) leent zich slecht voor woningbouw.  

Perspectief:  Op de locatie wordt een school gerealiseerd in twee of drie bouwlagen. Bij de optie met drie 

bouwlagen geeft dit meer flexibiliteit in het ontwerp, omdat de locatie beperkte ruimte heeft. Voor het 

halen en brengen en parkeren van auto’s is het voorstel om dit te laten plaatsvinden bij de sporthal. 

Het vraagt een herinrichting van de omgeving om de situatie verkeersveilig te maken. 

De nieuwbouw van het scholencomplex op de locatie Hoflandschool resulteert in het volledig 

vrijkomen van de locatie G. van Damstraat. Dit kan worden ingevuld met een woningbouwprogramma 

van ca. 25-35 woningen.  

 

Variant 3 

Ruimtelijk  Een oplossing als toekomstige invulling van 

de locatie Hoflandschool 

 Ruimtelijke kwaliteitsimpuls vanuit een 

nieuwe schoollocatie (met ontsluiting)  

 Ruimtelijke kwaliteitsimpuls locatie V. 

Damstraat door herontwikkeling 

 Mogelijkheden tot inbreilocatie woningbouw 

 Beperkte ruimte op de locatie 

Hoflandschool voor realisatie 

scholencomplex 

Verkeer  Door gebruik van parkeerplaatsen bij 

sporthal zijn er geen extra parkeerplaatsen 

nodig 

 Vanaf de sporthal is een goede vrije 

looproute te creëren naar het complex 

 Dienen de nodige maatregelen genomen 

worden om de omgeving verkeersveilig te 

maken 

Financieel  Verbetering jaarlijkse exploitatielasten 

scholencomplex en mogelijkheid tot 

overdragen exploitatie aan de scholen 

 Inkomsten door woningbouw 

 Geen tijdelijke huisvesting nodig 

 Kosten om omgeving verkeersveilig in te 

richten 
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Reactie scholen: De ligging aan de Parklaan is gunstiger dan aan de Van Damstraat. Een gebouw van drie lagen heeft voor 

geen van de besturen de voorkeur. Door de scholen (inclusief overige ruimten) over drie lagen te spreiden wordt interne 

samenwerking en optimaal ruimtegebruik bemoeilijkt. Dat is nadelig voor het onderwijsproces.  

Een gebouw van twee lagen laat weinig buitenruimte over. Er zullen dan goede afspraken gemaakt moeten worden over 

eventueel medegebruik van de sportvelden. Er is op deze locatie weinig tot geen mogelijkheid om nieuwe partners (TSO, BSO, 

GGD, kinderopvang etc.) fysiek bij het gebouw te betrekken. Tijdelijke vervangende huisvesting is bij deze varianten geen 

probleem. 

 

Samenvatting reacties inloopavond: Bij een derde van de reacties werd de variant waarbij het scholencomplex op de locatie 

van de voormalige Hoflandschool wordt gerealiseerd als positief ervaren. Een aantal reacties lieten zich negatief uit over deze 

locatie. De negatieve reacties hadden het meeste betrekking op de krapte van de locatie, mogelijke parkeeroverlast en dat een 

gebouw met meerdere lagen een grote impact heeft op de naastliggende woningbouw. Als positief wordt beschouwd de 

centrale ligging en bereikbaarheid (met aandacht voor de inrichting van de verkeerssituatie) van de locatie. Ook wordt deze 

variant vaak genoemd als belangrijkste alternatief naast de variant  waarbij het scholencomplex op het sportveld geprojecteerd 

staat. 

 

Beknopte conclusie: De variant 3 geeft naast de realisatie van de drie scholen de mogelijkheid een woningbouwontwikkeling op 

een geschikte locatie te realiseren. Daarnaast biedt deze variant ook een passende invulling van de locatie van de voormalig 

Hoflandschool. Het nadeel hierbij is dat de locatie als krap ervaren wordt door de schoolbesturen. Deze krapte is oplosbaar 

door het nemen van maatregelen. Bijvoorbeeld afsluiting van de Parklaan; waardoor meer ruimte voor scholen en meer ruimte 

voor parkeren bij sportvelden en scholen. Naar de effecten (maatschappelijke/verkeerstechnisch) van het afsluiten van de 

Parklaan is geen onderzoek gedaan. De scholen zijn bekend met deze optie. 
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Huidige situatie: Voetbalclubs MSV’19 en VVM gebruiken het sportpark Hofland. Elk hebben ze de beschikking over 

twee velden (kunstgras en normaal gras) en een trainings-/pupillenveld. Het beoogde veld voor het 

scholencomplex is een wedstrijdveld van MSV’19. 

Perspectief: Uitgangspunt is dat door de aanleg van een kunstgrasveld elders in het sportpark één veld kan 

worden geamoveerd ten behoeve van de realisatie van het scholencomplex. Voor de ontwikkeling 

wordt het volledige veld gebruikt. De school wordt daarbij gerealiseerd in twee lagen. Hierdoor blijft 

er nog ruimte over die mogelijk ingevuld zou kunnen worden met woningbouw. Voor het parkeren 

wordt voorgesteld dit hoofdzakelijke bij de sporthal plaats te laten vinden. Het vraagt daarnaast nog 

een herinrichting van de omgeving om de situatie verkeersveilig te maken. 

De G. van Damstraat komt hierdoor volledig vrij en kan hierdoor herontwikkeld worden met een 

woningbouwprogramma van ca. 25-35 woningen. Daarnaast is het mogelijk om ca. 15-20 woningen 

naast het scholencomplex te realiseren. 

 

Variant 4 

Ruimtelijk  Ruimtelijke kwaliteitsimpuls vanuit een 

nieuwe schoollocatie (met ontsluiting)  

 Ruimtelijke kwaliteitsimpuls locatie V. 

Damstraat door herontwikkeling 

 Mogelijkheden tot inbreilocaties 

woningbouw 

 Een toename in de complexiteit door de 

afhankelijkheid van de verplaatsing van de 

sportvoorzieningen en medewerking/ 

samenwerking sportverenigingen 

 Gaat ten kosten van groene long 

 Mogelijke bezwaren van omliggende 

eigenaren en planschade 

 Door het verharden van een sportveld 

dient watercompensatie plaats te vinden 

Verkeer  Door gebruik van parkeerplaatsen bij 

sporthal zijn er geen extra parkeerplaatsen 

nodig 

 Vanaf de sporthal is een goede vrije 

looproute te creëren naar het complex 

 Dienen de nodige maatregelen genomen 

worden om de omgeving verkeersveilig te 

maken 
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Reactie scholen: Een gebouw van twee lagen op de sportvelden is voor alle besturen de meest optimale variant. Het biedt 

voldoende ruimte om een goed nieuw gebouw te creëren. Er is genoeg buitenruimte die overloopt in de sportvelden. Hierdoor 

kan een optimale samenwerking georganiseerd worden tussen de verschillende samenwerkingspartners bij de ‘campus 

gedachte’.  Tijdelijke vervangende huisvesting is bij deze variant geen probleem. 

Reactie vanuit het bestuur van MSV’19: Het bestuur geeft aan dat het een groeiende sportvereniging betreft die sporten voor 

een brede groep Montfoortenaren mogelijk maakt en nog steeds groeiende is. Volgens het bestuur schiet de  huidige capaciteit 

aan velden te kort om iedereen te kunnen laten spelen. Het bestuur doet het werk vrijwillig en voelt zich door de gemeente in 

de kou gezet.  

Samenvatting reacties inloopavond: In het totaal is op een kwart van de reactieformulieren aangegeven het een goede optie te 

vinden dat het scholencomplex terecht komt op het sportveld, ongeveer een zelfde aantal zien deze optie als een slechte 

variant voor het realiseren van het scholencomplex. Vooral de centrale ligging en de mogelijkheid om samenwerking te zoeken 

met het de verenigingen wordt als positief ervaren. Negatieve geluiden gingen over de capaciteitsproblemen van de 

voetbalverenigingen, dat dit een dure oplossing is in verband met extra investering in een kunstgrasveld en de opmerking of 

midden in het sportpark er wel vraag is naar woningen. 

 

Beknopte conclusie: Variant 4 is complex omdat het sportterrein MSV en de realisatie van een kunstgrasveld onderdeel zijn 

van de herontwikkeling. Het heeft niet de voorkeur om dit veld er bij te betrekken. Deze variant is gezien de ligging voor de 

scholen de voorkeursvariant (voordat variant 6 in beeld kwam) die past bij de onderwijsvisie in de 21e eeuw. Het bestuur van 

de sportvereniging MSV daar in tegen (die een veld inlevert in variant 4) geeft aan dat dit geen reële variant is. Er is volgens 

het bestuur al een tekort aan sportvelden voor de vereniging MSV en met een veld minder en het delen van een veld elders 

wordt dit probleem volgens het bestuur niet opgelost.  

 

Financieel  Verbetering jaarlijkse exploitatielasten 

scholencomplex en de mogelijkheid tot 

overdragen exploitatie aan de scholen 

 Inkomsten door woningbouw 

 Extra inkomsten woningbouw door op het 

sportveld woningbouw te realiseren 

 Geen tijdelijke huisvesting nodig 

 Hoge voorinvestering in een kunstgrasveld 

 Groter risico op planschade 

 Vraagtekens bij afzet woningbouw op 

sportveld 

 Kosten voor watercompensatie 

 Kosten om omgeving verkeersveilig in te 

richten 
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Huidige situatie: Dit is de buitenrand van de kern en er is hier momenteel sprake van een open landschap. Voor dit 

gebied wordt (in samenspraak met de provincie) de Visie Kernrandzone-West opgesteld. In deze 

visie wordt uitgegaan van kleinschalige (recreatieve en woningbouw) ontwikkelingen in de kernrand. 

Perspectief: In het openlandschap wordt een scholencomplex gerealiseerd in twee lagen. Langs De Bleek is de 

omgeving niet ingericht op een grootschalige voorziening. Er dienen hier dan ook nog de nodige 

verkeersmaatregelen genomen te worden en de benodigde parkeerplaatsen moeten bij de school 

gerealiseerd worden.  

 

Variant 5 

Ruimtelijk  Mogelijkheden tot inbreilocaties 

woningbouw  

 Past niet binnen de concept Visie 

Kernrandzone-West (provincie verleent 

geen medewerking voor grootschalige 

ontwikkelingen) 

 Groot impact om omgeving door 

functieverandering 

 Meeste kans op bezwaren van omliggende 

eigenaren en hoogste planschade risico 

 Door het verharden van grasland dient 

watercompensatie plaats te vinden 

Verkeer  Werkt door de excentrische ligging de 

meeste autobewegingen in de hand 

 De omgeving is niet ingericht op een 

functie aan deze zijde van de Bleek 

 Er dient een volledig  nieuw parkeerterrein 

aangelegd te worden 

Financieel  Verbetering jaarlijkse exploitatielasten 

scholencomplex en mogelijkheid tot 

overdragen exploitatie aan de scholen 

 Ruimtelijke kwaliteitsimpuls locatie V. 

Damstraat door herontwikkeling 

 Inkomsten door woningbouw 

 Grondverwerving van derden met 

bijbehorende risico’s en complexiteit 

 Risico op hoge planschade 

 Kosten voor watercompensatie 

 Kosten voor aanleg van parkeerplaatsen 

en om omgeving verkeersveilig in te 

richten 
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Reactie scholen: Deze optie is als weinig realistisch gepresenteerd. Derhalve hebben de besturen deze niet besproken. 

Samenvatting reacties inloopavond: Net als bij variant 1 kwamen er relatief weinig reacties binnen op deze variant. De 

voorstanders van de variant zijn van mening dat hier de ruimte is voor een scholencomplex en dat dit gebruikt moet worden. 

Nadelen aan deze optie die genoemd worden is dat het buiten Montfoort ligt en het een aantasting is van het open gebied. 

 

Beknopte conclusie: Variant 5 De locatie ligt buiten de rode contour in een kernrandzone.  Het realiseren van rode 

ontwikkelingen (zoals een school) buiten de rode contour is lastig. De provincie staat alleen kleinschalige ontwikkelingen 

binnen een kernrandzone toe, mits er een goede visie voor deze kernrandzone is vastgesteld. Vorig jaar is de Visie 

Kernrandzone-West opgesteld. Op 30 maart 2015 heeft de gemeenteraad echter besloten deze visie niet vast te stellen. Op dit 

moment ligt er dus geen visie voor dit gebied. De kans op toestemming van de provincie om hier een scholencomplex te 

mogen realiseren, wordt zeer klein geacht. 
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Huidige situatie: Voetbalclubs MSV’19 en VVM gebruiken het sportpark Hofland. Elk hebben ze de beschikking over 

twee velden (kunstgras en normaal gras) en een trainings-/pupillenveld.  

 De Hoflandhal (uit 1977) is in goede staat en er wordt optimaal gebruik gemaakt van de hal. Onlangs 

is de hal verbouwd ten behoeve van de vestiging van een BSO. De nieuwbouw/vervangingswaarde 

van de sporthal wordt geschat op € 2 miljoen. 

Perspectief: Naast/aan de Hoflandhal wordt het scholencomplex gerealiseerd. Uitgangspunt daarbij is dat één 

trainings-/pupillenveld nodig is om het project te kunnen realiseren. De overige (gras)velden zouden 

dan omgevormd moeten worden tot drie volwaardige kunstgrasvelden (nadrukkelijke eis van voetbal-

clubs). 

De school wordt gerealiseerd in twee lagen. In het nieuwe plan moeten minimaal hetzelfde aantal 

parkeerplaatsen terug komen als in de huidige situatie, waarschijnlijk moet een nieuwe invulling ge-

ven worden aan de verkeerscirculatie. De G. van Damstraat komt hierdoor volledig vrij en kan hier-

door herontwikkeld worden met een woningbouwprogramma van ca. 25-35 woningen.  

 

Variant 6 

Ruimtelijk  Ruimtelijke kwaliteitsimpuls vanuit een 

nieuwe schoollocatie (met ontsluiting)  

 Ruimtelijke kwaliteitsimpuls locatie V. 

Damstraat door herontwikkeling 

 Mogelijkheden tot inbreilocaties 

woningbouw 

 

 Een toename in de complexiteit door de 

verplaatsing van de sportvoorzieningen en 

medewerking/ samenwerking 

sportverenigingen 

 Een toename in de complexiteit door het 

“aanhechten” van de sporthal 

 Mogelijke bezwaren van omliggende 

eigenaren en planschade 

 Door het verharden van een sportveld 

dient watercompensatie plaats te vinden 
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Reactie scholen: Een gebouw van twee lagen bij de sporthal heeft de voorkeur van alle besturen (ook ten opzichte van variant 

4). Het biedt voldoende ruimte om een goed nieuw gebouw te creëren. Er is genoeg buitenruimte die overloopt in de 

sportvelden, waarbij het een nadrukkelijke wens is om een van de kunstgrasvelden te gebruiken als buitenspeelgelegenheid. 

Op deze locatie kan een optimale samenwerking georganiseerd worden tussen de verschillende samenwerkingspartners bij de 

‘campus gedachte’.  Tijdelijke vervangende huisvesting is bij deze variant geen probleem. 

Reactie vanuit het bestuur van MSV’19, VVM en SBSH: De voetbalclubs en beheerstichting staan open voor deze variant, 

onder de strikte voorwaarden dat de drie resterende grasvelden vervangen worden door kunstgrasvelden. Hiervoor zijn ze 

bereid de jaarlijkse onderhoudssubsidie op te zeggen en het dagelijkse onderhoud volledig voor eigen rekening te nemen. 

Samenvatting reacties inloopavond: Later aan te vullen, dan wel een samenvatting wordt separaat aangeboden. 

 

Beknopte conclusie: Variant 6 nieuwbouw naast de Hoflandhal, die in opdracht van het college is onderzocht, kent een breed 

draagvlak. Zowel de schoolbesturen, de besturen van de sportverenigingen als het college dragen dit initiatief. Hierbij gaan 

volgens hen sport, buitenschoolse opvang en scholen hand in hand en zij voorzien een optimaal gebruik van alle faciliteiten. 

Ook qua ruimtelijke inpassing wordt deze variant als positief beoordeeld. Waarbij er rekening moet worden gehouden dat de 

bestaande Hoflandhal in zijn huidige vorm blijft staan. Dit uitgangspunt is nodig, omdat voor een vernieuwing van de sporthal 

(door Grontmij geraamd op ongeveer € 2 miljoen) is binnen de gemeentelijke begroting op dit moment géén ruimte. Nadeel van 

deze variant zijn de extra kosten om het draagvlak bij de sportbesturen te realiseren. Wanneer er wordt gebouwd op een 

trainingsveld in het sportpark dan willen de sportbesturen in ruil hiervoor drie kunstgrasvelden terugzien. Zij geven aan dat ze 

het anders niet gaan redden met de capaciteit. 

 

Verkeer  Bij het in de nieuwe situatie terugbrengen 

van het zelfde aantal parkeerplaatsen zijn 

er geen extra parkeerplaatsen nodig 

 Dienen de nodige maatregelen genomen 

worden om de omgeving verkeersveilig te 

maken 

Financieel  Verbetering jaarlijkse exploitatielasten 

scholencomplex en de mogelijkheid tot 

overdragen exploitatie aan de scholen 

 Inkomsten door woningbouw 

 Geen tijdelijke huisvesting nodig 

 Hoge voorinvestering in een kunstgrasveld 

 Extra kosten door combinatie sportpark 

 Kosten voor “aanhechting” sporthal 

 Risico op planschade 

 Kosten voor watercompensatie 

 Kosten om omgeving verkeersveilig in te 

richten 

 Parkeervoorzieningen moeten geheel 

opnieuw worden aangelegd 

Reactie 

scholen 

 Optimale verhuislogistiek van huidige 

school naar de nieuwbouw zonder tijdelijke 

voorzieningen 

 Past het beste bij toekomstvisie scholen 

 


