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SAMENVATTING
Onderdeel

Locatie Schonkenweg

Locatie Rietstraat

Locatie Aldenheerd

voldoet

voldoet

voldoet

te realiseren

te realiseren

te realiseren

matig

voldoende

goed

matig/voldoende

goed

voldoende

wijzigingsprocedure

w ijziging
bestemmingsplan

conform
bestemmingsplan

middelhoge
verw achtingwaarde

middelhoge
verwachtingwaarde

hoge
verwachtingw aarde

omgevingsvergunning

omgevingsvergunning

omgevings- en
sloopvergunning

matig/voldoende

voldoende

goed

20 maanden

23 maanden

22 maanden

niet noodzakelijk

niet noodzakelijk

noodzakelijk

€ 515.000,-

€ 505.000,-

€ 495.000,-

Voldoende aanwas uit
Hushoven/Laarveld?
Leegstand op
vertreklocatie

Leegstand op
vertreklocatie

Voldoende aanwas uit
Hushoven/Laarveld?

Omvang
Parkeren
Verkeersveiligheid
Bereikbaarheid
Bestemmingsplan
Archeologie
Overige vergunningen
Ruimtelijke inpassing
Planning
Tijdelijke huisvesting
Extra kosten
Risico's

Figuur: Vergelijkingsoverzicht

Figuur: Luchtfoto met huidige locatie en locatie Schonkenweg

bron: Google earth
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1

INLEIDING

Voor de nieuwbouw van de basisschool St. Franciscus heeft de gemeenteraad van Weert op
17 februari 2009 op basis van een afwegingsnotitie de locatiekeuze gemaakt voor de locatie aan
de Schonkenweg te Laar.
In oktober 2013 heeft de dorpsraad een brief geschreven aan de gemeente en aan de RvC van
Stichting MeerderWeert waarin zij de locatiekeuze ter discussie stellen. De dorpsraad Laar is
namelijk voorstander van sloop van de huidige school en nieuwbouw op dezelfde locatie aan de
Aldenheerd te Laar. Naar de mening van de dorpsraad is, als gevolg van de verkleining van het
programma, deze oplossing inmiddels wel haalbaar en komt dit de leefbaarheid in de kern Laar
ten goede.
Op 6 november 2013 is in raadsvergadering van de gemeente Weert de motie aangenomen om
opnieuw locatieonderzoek te doen aangevuld met het onderzoek of de huidige basisschool kan
worden herbestemd.
Op 26 november 2013 heeft het college van de gemeente Weert besloten om een locatiestudie te
doen naar de onderstaande locaties en tevens te onderzoeken of de huidige basisschool kan
worden herbestemd.

Locatie Schonkenweg

Locatie Rietstraat

Locatie Aldenheerd (ver- en nieuwbouw)
In voorliggend locatieonderzoek worden de locaties aan de Schonkenweg, Aldenheerd en de
Rietstraat zoveel als mogelijk vergelijkbaar gemaakt. Op 17 december 2013 zijn de voorlopige
resultaten uit dit onderzoek teruggekoppeld met de bewoners van Laar, Laarveld en Hushoven
en de ouders van de leerlingen van de basisschool St. Franciscus te Laar.
De resultaten van dit onderzoek inclusief een terugkoppeling van de informatieavond op
17 december 2013 zullen in januari 2014 ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd
en in februari 2014 aan de gemeenteraad van de gemeente Weert.
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2

ACHTERGROND

2.1 Laarveld
De ontwikkeling rondom de (nieuwbouw) basisschool
St. Franciscus te Laar zijn niet los te zien van de
ontwikkelingen van de wijk Laarveld. Laarveld is een
uitbreidingswijk van Weert en gelegen aan de
noordzijde van Weert, tussen Hushoven en Laar. In
de kindvriendelijke, groene wijk zal een mix van
woningtypen komen voor een breed programma. In
de wijk zouden gefaseerd ca. 900 woningen worden
gerealiseerd. Fase 1 is in aanbouw. Fase 2 wordt
aangevangen in 2015, maar fase 3 en 4 (ca. 400
woningen) zijn voorlopig uitgesteld. In de figuur is
een afbeelding opgenomen van fase 1 van de wijk
Laarveld.
Figuur: Fase 1 van de wijk Laarveld

2.2 Voedingsgebied basisschool St. Franciscus te Laar
In de onderstaande figuur is de omvang van de kernen, wijken en gebieden opgenomen waar de
kinderen van de Basisschool St. Franciscus voornamelijk vandaan komen. Deze omvang is
bepaald aan de hand van het aantal woningen.
Huidige situatie

Verwachte situatie

aantal woningen

% leerlingen

aantal woningen

% leerlingen

Laar en buitengebied

ca. 385

95%

ca. 385

?

Laarveld fase 1

ca. 200

Laarveld fase 2

nog niet gerealiseerd

Hushoven
Totaal aantal woningen
Aantal klaslokalen

ca. 200
5%

ca. 250

ca. 75

ca. 75

ca. 660

ca. 910

4 klaslokalen

6 klaslokalen

?

Figuur: Aantal woningen per kern, wijk of gebied

Pronexus maakt prognoses omtrent de leerlingenaantallen en daaruit voortkomend de gewenste
omvang van basisscholen. Pronexus heeft in april 2013 op basis van de laatste ontwikkelingen
omtrent de wijk Laarveld haar leerlingenaantallen voor de Basisschool St. Franciscusschool
geactualiseerd. Ze geeft aan dat op basis van de huidige leerlingenaantallen (90 kinderen)
4 klaslokalen gewenst zijn. Tevens geeft ze aan dat deze leerlingenaantallen oplopen vanaf 2025
naar ca. 130-150 leerlingen, dit betekent 6 klaslokalen. Pronexus is in haar berekeningen ervan
uitgegaan dat ca. 65% van de kinderen uit de wijk Laarveld naar de basisschool
St. Franciscus zal gaan. Dit is een aanname, Pronexus is in deze aanname uitgegaan van een
gedeeltelijke ontwikkeling van Laarveld maar onder andere de uitkomst van dit locatieonderzoek
zal hierop van invloed kunnen zijn.
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2.3 Basisscholen om en nabij Laar
De beoogde populatie van de basisschool St. Franciscus zal bestaan uit kinderen uit Laar,
Laarveld en Hushoven. Alhoewel deze school nog niet in aanmerking komt voor de
opheffingsnorm is het wenselijk dat de basisschool niet kleiner wordt dan 4 klaslokalen.
Om een beeld te krijgen welke alternatieve basisschoolvoorzieningen er zijn in de omgeving van
Laar, zijn in de onderstaande luchtfoto met rood de te onderzoeken locaties weergegeven. Met
geel de bestaande katholieke basisscholen en met blauw de bestaande openbare en Montessori
basisscholen.

Figuur: Luchtfoto met basisscholen rondom Laar, Laarveld en Hushoven

bron: Google earth
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3

PROGRAMMA

3.1 Inleiding
De raad heeft in februari 2009 haar afweging gebaseerd op het toen beoogde programma waarin
de St. Franciscusschool, Montessorischool, kinderopvang en gymzaal waren ondergebracht.
Sinds februari 2009 is er een programmawijziging opgetreden als gevolg van nieuwe
leerlingenprognoses en herziene inzichten ten aanzien van sportaccommodatiebeleid.
Onderstaand het nieuwe beoogde programma.
3.2 Integraal Kind Centrum (IKC)
Stichting MeerderWeert en Hoera Kindercentra hebben de visie dat de nieuw te bouwen
basisschool een Integraal Kind Centrum (IKC) moet worden. Een IKC is een voorziening waarin
organisaties als basisonderwijs, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en
welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Naast het onderbrengen van deze
voorzieningen onder een dak heeft het IKC tevens de visie om de inhoudelijke samenwerking
van de verschillende voorzieningen op elkaar af te stemmen en daarmee een doorgaande leerlijn
voor de kinderen te bewerkstellingen.
3.3 Basisschool
Op basis van de concept leerlingenprognose d.d. 16 april 2013 is er in de huidige situatie
nieuwbouw basisschool St. Franciscus te Laar behoefte aan 4 permanente lokalen. Momenteel
worden deze leerlingaantallen door Pronexus geactualiseerd. Na bestuurlijke vaststelling van
deze leerlingenprognoses wordt definitief bepaald hoeveel lokalen en vierkante meters er per
basisschool worden gerealiseerd. Aangezien deze nog niet beschikbaar zijn, wordt vooralsnog
uitgegaan van de beschikbare leerlingenprognose d.d. 16 april 2013. Deze geeft aan dat er bij
aanvang behoefte is aan 4 klaslokalen en dat er vanaf 2025 structureel behoefte is aan
6 klaslokalen. In deze locatiestudie wordt rekening gehouden met 6 klaslokalen.
3.4 Kinderdagopvang
Voor Hoera Kindercentra wordt er een kinderdagopvangvoorziening in het IKC Laar opgenomen.
Deze kinderdagopvang bestaat uit twee groepsruimten met ondersteunende functies. In
onderstaand figuur is het bruto vloeroppervlak van deze voorziening opgenomen. Gedurende de
ontwerpfase wordt er in nauwe samenwerking met de school gezocht naar optimale synergie in
de ruimtebehoefte.
3.5 Buitenschoolse opvang
In IKC Laar wordt door Hoera Kindercentra tevens een buitenschoolse opvang ondergebracht.
Deze voorziening wordt in volledige synergie gerealiseerd in het basisschool- en kinderdagopvangdeel. Onderstaand de omvang van het nieuw te realiseren IKC.
Onderdeel

Basisschool

ruimtebehoefte

6 klaslokalen

Kinderdagopvang (KDO)

2 groepsruimten

Buitenschoolse opvang (BSO)

in synergie

Totale ruimtebehoefte (bvo)

950 m²
160 m²
1.110 m²

Figuur: Ruimtebehoefte nieuwbouw IKC Laar
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3.6 Terrein
Zowel voor de basisschool als de kinderopvang en buitenschoolse opvang is een
buitenspeelruimte noodzakelijk. In onderstaand figuur is conform de normering en regelgeving
de ruimtebehoefte opgenomen. De buitenschoolse opvang wordt in volledige synergie
ondergebracht bij het basisschooldeel.
Onderdeel

ruimtebehoefte

Basisschool

149 leerlingen

Kinderdagopvang (KDO)

28 leerlingen

Buitenschoolse opvang (BSO)

in synergie

447 m²
84 m²

Totale ruimtebehoefte (bvo)

531 m²

Figuur: Ruimtebehoefte speelterrein IKC Laar

3.7 Parkeerbehoefte
Rondom IKC Laar dient parkeerruimte aanwezig te zijn voor het halen en brengen van de
kinderen en personeel. In de afwegingsnotitie d.d. 3 februari 2009, waarop de gemeenteraad in
februari 2009 haar locatiekeuze had gebaseerd, zijn op basis van de CROW richtlijnen
uitgangspunten vastgesteld voor de bepaling van de parkeerbehoefte. In onderstaand figuur is
de parkeerbehoefte op basis van de uitgangspunten uit de afwegingsnotitie opnieuw berekend.
Onderdeel

parkeerplaatsen

Basisschool

149 lln x 25% x 0,5 x 0,75

Personeel basisschool

6 lokalen x 0,5

Kinderdagopvang

28 lln x 0,5 x 0,75

Personeel kinderdagopvang

2 groep x 0,6

14 p.p.
3 p.p.
11 p.p.
2 p.p.

Totale parkeerbehoefte

30 p.p.

Figuur: Parkeerbehoefte IKC Laar

3.8
Conclusie
In het onderstaande overzicht is de totale ruimtebehoefte van het nieuw te bouwen IKC
opgenomen.
Totale ruimtebehoefte IKC Laar

omvang

IKC gebouw (alles in een bouwlaag)

1.110 m²

IKC terrein

531 m²

Totaal excl. parkeerterrein
Parkeerterrein
Totaal incl. parkeerterrein

1.641 m²
30 p.p. x 25 m²

750 m²
2.391 m²

Figuur: Totale ruimtebehoefte IKC Laar
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4

LOCATIE SCHONKENWEG

4.1 Algemeen
De locatie aan de Schonkenweg is gelegen aan de rand van de kern Laar. Momenteel wordt deze
locatie gebruikt voor agrarische doeleinden en als een speelterrein. Het terrein is bereikbaar
vanaf de Schonkenweg en vanaf de Laarderweg. Het terrein is onderdeel van fase 3 van de
nieuwbouwwijk Laarveld. De verwachting is dat de eerst komende jaren deze fase nog niet
ontwikkeld gaat worden.

Foto: Locatie Schonkenweg

bron: Google earth

4.2 Omvang
Het totale terrein waar het IKC aan de Schonkenweg gesitueerd kan worden, heeft een omvang
van ca. 11.480 m². Wellicht ten overvloede maar de nieuwbouw (2.391 m²) zal slechts een deel
van dit terrein nodig hebben. Onderstaand is de locatie Schonkenweg met rood gearceerd.

Luchtfoto: Locatie Schonkenweg

bron: Google earth
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4.3 Parkeren
In de nieuwe situatie worden er 30 parkeerplaatsen gevraagd die op eigen terrein dienen te
worden aangelegd. Momenteel is er (nog) geen parkeervoorziening aanwezig. Naast de
ruimtebehoefte voor het gebouw en speelterrein en de ontsluitingsstructuur zal hiermee rekening
gehouden dienen te worden. De omvang van dit nog te realiseren parkeerterrein is ca. 750 m².
4.4 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
De totale locatie Schonkenweg grenst aan de Laarderweg en aan de Schonkenweg. Nog niet
duidelijk is, indien hier een nieuwe basisschool wordt voorzien, waar op het terrein de nieuwe
school precies zal worden gesitueerd. Verwacht zal worden dat het IKC dichtbij de Laarderweg
zal worden gesitueerd omwille van de zichtbaarheid en de bereikbaarheid van het
gemotoriseerde verkeer vanaf de Laarderweg. Het langzaam verkeer uit Laarveld en Hushoven
zal middels een fiets-/voetpad vanaf de Schonkenweg worden geleid. Het langzaamverkeer vanaf
Laar zal via de Laarderweg komen. In onderstaand figuur is de schets met de verkeerstromen
opgenomen.

Figuur: Schets bereikbaarheid

In de onderstaande tabel zijn de afstanden vanaf Laar, Laarveld en Hushoven opgenomen. Op
basis van het verkeersroutemodel kan geconcludeerd worden dat voor het gemotoriseerde
verkeer, de route vanaf Hushoven en Laarveld tot aan de basisscholen in de wijken
Boshoven/Vrakker/Oda korter is dan de route naar de locatie Schonkenweg. Ook heeft de relatief
drukke Rietstraat een snelheidsbeperking van 30km/h. Tevens moet geconcludeerd worden dat
fietsers en voetgangers uit Laar via de relatief drukke Laarderweg de locatie zullen bereiken.
Locatie Schonkenweg
Laar
Laarveld
Hushoven

Afstand met de fiets

Afstand met de auto

0 – 500 m

0 – 500 m

500 – 1.000 m

1.000 – 1.500 m

1.000 – 1.500 m

1.000 – 1.500 m

Figuur: Afstand vanuit Laar, Laarveld en Hushoven naar locatie Schonkenweg
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4.5 Bestemmingsplan en vergunningen
4.5.1 Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan Laarveld 2009 dat is vastgesteld op 23 september
2009 heeft de huidige locatie de bestemming ‘Wonen-uit te werken’. In het bestemmingsplan is
er voor dit terrein (zie rood gearceerde deel in figuur) een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.
Wanneer op (een deel van) dit terrein het nieuw te bouwen IKC wordt gesitueerd, is er een
onderzoeksverplichting ten aanzien van bodem, water, flora en fauna, geluidhinder,
bedrijfshinder, externe veiligheid en archeologie. Het bestemmingsplan dient opnieuw te worden
vastgesteld in het college. Deze procedure staat open voor zienswijze en beroep. Ook het
exploitatieplan Laarveld zal voor deze locatie geactualiseerd/herzien moeten worden.

Figuur: Bestemmingsplankaart

4.5.2 Archeologie
Het perceel aan de Schonkenweg heeft een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’.
Dit perceel maakt onderdeel uit van het provinciaal aandachtsgebied Eiland van Weert.
In 2009 is bij een archeologische opgraving (Laarveld fase 1+2) vastgesteld dat op deze locatie
een archeologische vindplaats (vindplaats 11) voorkomt. Indien
er bij deze vindplaats grondverstoringen plaatsvinden moeten
deze door middel van een archeologisch vervolgonderzoek
(Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
met de doorstart mogelijkheid naar opgraving) onderzocht te
worden. Het inventariserend veldonderzoek van ACVU-HBS
rapportage ZAR 68, toont aan (proefsleuven 89 + 90) dat er in de
omgeving van vindplaats 11, nederzettingsresten uit de
middeleeuwen en postmiddeleeuwen (proefsleuf 89), en uit de
prehistorie en Romeinse tijd (proefsleuf 90) aanwezig zijn”.
Figuur: Plankaart met vindplaats (groen) en proefsleuven

4.5.3 Vergunningen
Zoals eerder gemeld dient er bij het realiseren van het IKC op deze locatie een procedure
wijzigingsbevoegdheid te worden aangevraagd, waarop het bestemmingsplan opnieuw wordt
vastgesteld in het college. Daarnaast is een omgevingsvergunning noodzakelijk.
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4.6 Stedenbouwkundige randvoorwaarden
In overleg met de stedenbouwkundig medewerker van de gemeente Weert is onderzocht of
nieuwbouw op deze locatie stedenbouwkundig belemmeringen geeft. De situering van de
nieuwbouw op het kavel wordt gedicteerd door zijn bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer
vanaf de Laarderweg. Als gevolg van het parkeerterrein aan de Laarderweg en de relatief smalle
kavel aan de zijde van de Laarderweg zal de nieuwbouw wat naar achter op het terrein worden
gepositioneerd waardoor het minder zichtbaar is vanaf de weg. Dit is niet ideaal. Het speelterrein
zal achter het gebouw worden gesitueerd.
In deze variant geldt dat de nieuwbouw in zijn typolgie zal moeten aansluiten bij zijn omgeving.
Een bebouwing aan de Laarderweg is ruimtelijk gezien niet opgenomen in de bebouwing. Een
nadeel van deze locatie is dat het lint verder verdicht wordt en er minder zicht is op het landelijk
gebied.
4.7 Planning
Onderstaand is op hoofdlijnen een overall planning gemaakt. De doorlooptijd vangt aan na
goedkeuring door de gemeenteraad over de locatiekeuze. De totale doorlooptijd ramen wij op ca.
20 maanden. Eventuele bezwaar(procedures) op de wijzigingsprocedure zijn hierin niet
meegenomen.
Maanden
Nieuwbouw locatie Schonkenweg
ontwerp
wijzigingsprocedure
omgevingsvergunning
realisatie

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figuur: Overall planning

4.8 Tijdelijke huisvesting
Aangezien de basisschool St. Franciscus gedurende de nieuwbouwwerkzaamheden in haar
huidige huisvesting kan blijven, zijn er geen extra kosten of overlast ten aanzien van tijdelijke
huisvesting voor deze variant.
4.9 Extra kosten
De locatie Schonkenweg wordt momenteel gebruikt voor agrarische doeleinden en als een
speelterrein. De ondergrondse en bovengrondse infrastructuur ter plaatse zal niet voldoende zijn
en zal aangepast moeten worden aan de nieuwe functie. De extra kosten voor het bouwrijp
maken van deze locatie zijn met de afdeling grondbedrijf van de gemeente Weert afgestemd.
excl. btw

Raming extra kosten nieuwbouw tbv Schonkenweg

- wijzigingsprocedure
- bouwrijpmaken terrein (opgave grondbedrijf gemeente Weert)
- aanleggen toegangsweg fietspad
- aanleggen parkeerplaatsen
Totaal extra kosten
Totaal extra kosten

1 pst
2391 m²
100 m
30 st

€
€
€
€

15.000
147 /m²
200 /m
1.250
exclusief btw
inclusief btw

€
€
€
€
€
€

15.000
351.477
20.000
37.500
423.977
513.012

Figuur: Raming extra kosten locatie Schonkenweg
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Opgemerkt dient te worden dat in deze kostenraming de grondprijs (bouwrijpmaken terrein)
voor Laarveld is meegerekend terwijl er geen eventuele opbrengsten voor de vertreklocatie
(locatie Aldenheerd) zijn ingerekend. De WOZ waarde van dit pand is € 332.000,-. Verwacht
wordt dat de taxatiewaarde hiervan lager zullen zijn dan de WOZ waarde.
Geconcludeerd kan worden dat wanneer de opbrengst van de verkoop minus de boekwaarde
wordt meegenomen in de kostenraming, deze naar verwachting lager zullen zijn. Dit is tevens
een risico aangezien er geen garantie is dat de vertreklocatie met opbrengst verkocht zal
worden.
4.10 Risico’s
Onderstaand zijn risico’s opgenomen die van toepassing zijn bij de keuze voor de locatie
Schonkenweg t.o.v. de overige locaties:

Bezwaren op wijzigingsprocedure.

Bereikbaarheid vanuit Laar, Laarveld en Hushoven.

Leegstand op vertreklocatie in Laar.

Rekening houden in de kostenraming met verkoop vertreklocatie.
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5

LOCATIE RIETSTRAAT

5.1 Algemeen
De locatie aan de Rietstraat is gelegen tussen de nieuwbouwwijk Laarveld en de kern Laar.
Momenteel wordt deze locatie gebruikt voor agrarische doeleinden. Het terrein is momenteel
bereikbaar vanaf de Rietstraat en pas wanneer Laarveld fase 4 wordt gerealiseerd ook vanuit de
wijk Laarveld. Het terrein is onderdeel van de plannen voor de nieuwbouwwijk Laarveld.

Foto: Locatie Rietstraat

bron: Google earth

De locatie Rietstraat was onderdeel van de locatiestudie februari 2009 waarop de gemeenteraad
destijds haar keuze voor de locatie Schonkenweg had gebaseerd. De locatie Rietstraat is destijds
afgewezen op de volgende onderdelen:
1.
Stedenbouwkundige inpassing – de omvang i.r.t. de landschappelijke inpasbaarheid op
deze locatie was niet gewenst.
2.
Grondpositie – grond was geen eigendom.
3.
Bereikbaarheid vanuit Laar.
Gelet
1.
2.
3.

op de hiervoor genoemde zaken kunnen we concluderen dat:
Het huidige programma van de nieuwbouw nog maar 1/3 van de omvang van destijds is.
Gemeente reeds eigenaar is van de grond.
Aangezien de Rietstraat een 30km/u weg is geworden, zou deze locatie nu wel veilig
bereikbaar moeten zijn met de fiets.

Op basis van deze argumenten en de wens van MeerderWeert om in ieder geval een locatie te
onderzoeken welke dichterbij de voedingsgebieden Laarveld en Hushoven ligt, heeft het college
op 26 november 2013 besloten om ook deze locatie mee te nemen in de locatiestudie.
5.2 Omvang
Het totale terrein waar het IKC aan de Rietstraat gesitueerd kan worden, heeft een omvang van
ca. 4.420 m². Wellicht ten overvloede maar de nieuwbouw (2.391 m²) zal slechts een deel van
dit terrein nodig hebben. Onderstaand is de locatie Rietstraat met rood gearceerd.
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Luchtfoto: Locatie Rietstraat

bron: Google earth

5.3 Parkeren
In de nieuwe situatie worden er 30 parkeerplaatsen gevraagd die op eigen terrein dienen te
worden aangelegd. Momenteel is er (nog) geen parkeervoorziening aanwezig. Naast de
ruimtebehoefte voor het gebouw, speelterrein en de ontsluitingsstructuur zal hiermee rekening
gehouden dienen te worden. De omvang van dit nog te realiseren parkeerterrein is ca. 750 m².
5.4 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
De locatie Rietstraat grenst aan de Rietstraat en is tussen de wijk Laarveld en Laar gelegen. Het
gemotoriseerd en langzaamverkeer zal via de Rietstraat het schoolterrein bereiken. Ten aanzien
van de verkeersveiligheid kan gesteld worden dat de snelheidsbeperking van 30km/h van
Rietstraat deze verkeersveiligheid ten goede komt.

Figuur: schets bereikbaarheid
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Wat bij deze locatie wel een aandachtpunt is, is de afstand vanaf Laar naar de locatie Rietstraat.
Momenteel woont het merendeel van de leerlingen in Laar. Deze kinderen zullen zich straks
allemaal iets verder moeten verplaatsen en wellicht voor zover van toepassing niet meer te voet
komen. In onderstaande tabel zijn de afstanden vanaf Laar, Laarveld en Hushoven bij
benadering opgenomen.
Locatie Rietstraat
Laar
Laarveld
Hushoven

Afstand met de auto/fiets
500 – 1.000m
0 - 500m
500 – 1.000m

Figuur: Afstand vanuit Laar, Laarveld en Hushoven naar locatie Rietstraat

5.5 Bestemmingsplan en vergunningen
5.5.1 Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan Laarveld 2009 dat is vastgesteld op 23 september
2009 heeft de huidige locatie de bestemming ‘Wonen-uit te werken’. Voor de bestemming
basisschool en kinderdagopvang ter plaatse zal een wijziging op het bestemmingsplan moeten
komen. Deze procedure staat open voor zienswijze en beroep. Ook het exploitatieplan Laarveld
zal voor deze locatie herzien moeten worden.

Figuur: Bestemmingsplankaart

Figuur: Basisprojectkaart

5.5.2 Archeologie
Het terrein aan de Rietstraat heeft een dubbelbestemming namelijk de bestemming ‘Waarde Archeologie 2’. Dit is een gebied met een middelhoge verwachtingswaarde ten aanzien van
archeologische vondsten. Wanneer de grondverstoringen de ondergrenzen qua diepte en
oppervlak, zijnde resp. 40 cm en 2500 m², overschrijden dient een archeologisch onderzoek
conform het archeologiebeleid van de gemeente Weert te worden uitgevoerd.
Dit perceel maakt onderdeel uit van het provinciaal aandachtsgebied Eiland van Weert.
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Uit het onderzoeksrapport Archol, rapp.nr.
127 blijkt dat perceel W46 buiten de
onderzoeksopdracht gebleven is. Dit
betekent evenwel niet dat er geen
archeologische resten aanwezig kunnen
zijn. Bij grondverstoringen dient dit perceel
te worden onderzocht door middel van een
inventariserend veldonderzoek middels
proefsleuven.
Figuur: Plankaart met nog te onderzoeken locatie (paars) en proefsleuven
5.5.3 Vergunningen
Bij het realiseren van het IKC op deze locatie dient naast de procedurewijziging
bestemmingsplan een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.
5.6 Stedenbouwkundige randvoorwaarden
In overleg met de stedenbouwkundig medewerker van de gemeente Weert is onderzocht of
nieuwbouw op deze locatie stedenbouwkundig belemmeringen geeft. Zoals ook eerder is
vastgesteld uit de locatiestudie d.d. 2009 is het stedenbouwkundig gezien mogelijk mits het
programma van de nieuwbouw van het IKC op deze locatie tot het minimum beperkt wordt, en
landschappelijk wordt ingepast. Dit betekent dat de nieuwbouw in zijn typolgie en situering op
het kavel zal moeten aansluiten bij zijn omgeving, bijvoorbeeld door middel van een hoevetypologie. Een nadeel van deze locatie is dat het lint verder verdicht wordt waardoor er minder
zicht is op het landelijk gebied.
5.7 Planning
Onderstaand is op hoofdlijnen een overall planning gemaakt. De doorlooptijd vangt aan na
goedkeuring door de gemeenteraad over de locatiekeuze. De totale doorlooptijd schatten wij op
ca. 23 maanden. Uitgangspunt hier is wel dat de bestemmingsplanprocedure daar waar mogelijk
parallel loopt aan het ontwerp en omgevingsvergunning. Eventuele bezwaar(procedures) zijn
hierin ook niet meegenomen.
Maanden
Nieuwbouw locatie Rietstraat
ontwerp
bestemmingsplan
omgevingsvergunning
realisatie

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figuur: Overall planning nieuwbouw op locatie Rietstraat

5.8 Tijdelijke huisvesting
Aangezien St. Franciscusschool gedurende de nieuwbouwwerkzaamheden in haar huidige
huisvesting kan blijven, is er geen tijdelijke huisvesting nodig voor deze variant.
5.9 Extra kosten
De locatie Rietstraat wordt momenteel gebruikt voor agrarische doeleinden. De ondergrondse en
bovengrondse infrastructuur ter plaatse zal aangepast moeten worden aan de nieuwe functie. De
extra kosten voor het bouwrijp maken van deze locatie zijn in overleg met de afdeling
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grondbedrijf van de gemeente Weert afgestemd. Tevens is een wijziging
bestemmingsplanprocedure noodzakelijk voor deze locatie.
excl. btw

Raming extra kosten nieuwbouw tbv Rietstraat

- bestemmingsplanprocedure
- bouwrijpmaken terrein (opgave grondbedrijf gemeente Weert)
- aanleggen parkeerplaatsen
Totaal extra kosten
Totaal extra kosten

1 pst
2391 m²
30 st

€
€
€

30.000
147 /m²
1.250
exclusief btw
inclusief btw

€
€
€
€
€

30.000
351.477
37.500
418.977
506.962

Figuur: Raming extra kosten locatie Rietstraat

Opgemerkt dient te worden dat in deze kostenraming de grondprijs (bouwrijpmaken terrein)
voor Laarveld is meegerekend terwijl er geen eventuele opbrengsten voor de vertreklocatie
(locatie Aldenheerd) zijn ingerekend. De WOZ waarde van dit pand is € 332.000,-. Verwacht
wordt dat de taxatiewaarde hiervan lager zullen zijn dan de WOZ waarde.
Geconcludeerd kan worden dat wanneer de opbrengst van de verkoop minus de boekwaarde
wordt meegenomen in de kostenraming, deze naar verwachting lager zullen zijn. Dit is tevens
een risico aangezien er geen garantie is dat de vertreklocatie met opbrengst verkocht zal
worden.
5.10 Risico’s
Onderstaand zijn risico’s opgenomen die van toepassing zijn bij de keuze voor de locatie
Rietstraat t.o.v. de overige locaties:

Bezwaren op bestemmingsplanprocedure.

Leegstand op vertreklocatie in Laar.

Afstand vanaf Laar naar locatie.

Rekening houden in de kostenraming met verkoop vertreklocatie.
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6

LOCATIE ALDENHEERD (NIEUWBOUW)

6.1 Algemeen
De huidige locatie van basisschool St. Franciscus is centraal gelegen in Laar aan de Aldenheerd.
De raad heeft in februari 2009 in haar afweging deze locatie als nieuwbouwlocatie buiten
beschouwing gelaten, aangezien de locatie qua omvang niet voldeed aan het toen beoogde
programma. Het huidige gebouw heeft geen monumentale status en is geen onderdeel van een
beschermd dorpsgezicht.

Foto: Huidige locatie basisschool St. Franciscus te Laar

bron: Google earth

6.2 Omvang
De omvang van de huidige bebouwing is ca. 710 m² bvo. De omvang van het totale terrein is
ca. 3.120 m² waarmee geconcludeerd kan worden dat het beoogde programma gebouw en
speelterrein (1.641 m²) ter plaatse gerealiseerd kan worden. In onderstaande afbeelding is in
rood de locatie weergegeven.

Luchtfoto: Huidige locatie basisschool St. Franciscus te Laar

bron: Google earth
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6.3 Parkeren
Momenteel zijn er 14 parkeerplaatsen voor de basisschool aanwezig. Een deel van deze
parkeerplaatsen (8 stuks) is gesitueerd op het naastgelegen parkeerterrein. De overige
parkeerplaatsen (6 stuks) zijn gesitueerd op de haakse parkeervakken aan de Aldenheerd. Deze
haakse parkeervakken hebben verkeerstechnisch wel het aandachtspunt dat, bij bezoek aan de
school, de straat moet worden overgestoken.

Luchtfoto: Huidige parkeervoorziening locatie basisschool St. Franciscus te Laar

bron: Google earth

In de nieuwe situatie worden er 30 parkeerplaatsen gevraagd, hetgeen betekent dat er naast de
14 parkeerplaatsen die nu aanwezig zijn nog 16 parkeerplaatsen extra gerealiseerd moeten
worden op eigen terrein, of in de openbare ruimte. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden,
aangezien de huidige locatie een kleine overmaat heeft t.o.v. het gevraagde programma.
6.4 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
De locatie Aldenheerd is centraal in Laar gelegen en is daarmee te voet, met de fiets of met de
auto goed bereikbaar vanuit Laar. Momenteel zijn er geen klachten ten aanzien van de
bereikbaarheid en/of verkeersveiligheid, waaruit geconcludeerd mag worden dat deze op dit
moment goed is.
Aangezien de beoogde populatie van de basisschool naast kinderen uit Laar ook zal bestaan uit
kinderen uit Laarveld en Hushoven zal rekening gehouden dienen te worden met de
bereikbaarheid van de locatie vanuit deze wijken. Zeker aangezien Pronexus er rekening mee
houdt dat ca. 65% van de kinderen uit de wijk Laarveld en Hushoven naar de basisschool
St. Franciscus zullen gaan.
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Figuur: Schets bereikbaarheid

Aangezien het merendeel van de leerlingen van de St. Franciscusschool momenteel uit Laar komt
zal de bereikbaarheid op korte termijn geen problemen opleveren. In de toekomst wanneer er
zoals verwacht ook veel kinderen uit Laarveld en Hushoven naar deze school gaan, zou de
verkeerveiligheid vanuit Laarveld en Hushoven ook geen problemen moeten opleveren,
aangezien de Rietstraat een snelheidbeperking van maximaal 30km/h heeft. Mocht uit de
praktijk blijken dat dit toch problemen geeft dan zou er een alternatieve langzaam verkeersroute
gecreëerd kunnen worden via de Schonkenweg.
Wat wel een aandachtpunt t.a.v. de bereikbaarheid is, is de afstand vanaf Hushoven en Laarveld
naar de locatie Aldenheerd. De afstand vanaf Hushoven en delen van Laarveld tot aan de
basisscholen in Boshoven-Vrakker en Oda is namelijk korter dan de afstand tot aan de locatie
Aldenheerd. In de onderstaande tabel zijn de afstanden vanaf Laar, Laarveld en Hushoven
opgenomen.
Locatie Aldenheerd
Laar
Laarveld
Hushoven

Afstand met de auto/fiets
0 – 500 m
500 – 1.000 m
1.000 – 1.500 m

Figuur: Afstand vanuit Laar, Laarveld en Hushoven naar locatie Aldenheerd
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Figuur: Luchtfoto met basisscholen rondom Laar, Laarveld en Hushoven

6.5 Bestemmingsplan en vergunningen
6.5.1 Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan Laar-Hushoven 2010 dat is vastgesteld op 9 februari
2011 heeft de huidige locatie de bestemming ‘Maatschappelijk’. De voorwaarden; bestemming,
bouwvlak, bebouwingpercentage, goot- en bouwhoogten die in het bestemmingsplan ten aanzien
van deze locatie worden gesteld, geven geen belemmeringen voor de beoogde nieuwbouw.

WR-A1

WR-A2

Figuur: Bestemmingsplankaart bestemmingsplan Laar-Hushoven
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6.5.2 Archeologie
Het terrein heeft een dubbelbestemming. Het terrein, waar het grootste deel van het huidige
gebouw op gesitueerd is, heeft de bestemming ‘Waarde - Archeologie 1’. Dit is een gebied met
een hoge verwachtingswaarde ten aanzien van archeologische vondsten. Wanneer de
grondverstoringen de ondergrenzen qua diepte en oppervlak, zijnde resp. 40 cm en 250 m²,
overschrijden dient een archeologisch onderzoek conform het archeologiebeleid van de gemeente
Weert te worden uitgevoerd.
Het deel van het terrein, grotendeels gelegen onder het huidige speelplein, heeft de bestemming
‘Waarde - Archeologie 2’. Dit is een gebied met een middelhoge archeologische
verwachtingswaarde. Wanneer de grondverstoringen de ondergrenzen qua diepte en oppervlak,
zijnde resp. 40 cm en 2500 m², overschrijden dient een archeologisch onderzoek conform het
archeologiebeleid van de gemeente Weert te worden uitgevoerd.
Dit perceel maakt onderdeel uit van het provinciaal aandachtsgebied Eiland van Weert.
In het archeologiebeleid van de gemeente Weert, § 6.2.1, p. 33 is omschreven dat in het geval
als er twee verwachtingswaarden voorkomen, er dan de hoogste waarde voor het gehele perceel
geldt. Dus hier geldt bij grondverstoringen dieper dan 40 cm waarde categorie 1 voor het gehele
perceel.
6.5.3 Vergunningen
Een omgevingsvergunning is voor nieuwbouw of renovatie noodzakelijk. Mocht het huidige
gebouw (deels) gesloopt worden, dan zal er ten behoeve van de omgevingsvergunning tevens
een sloopvergunning aangevraagd moeten te worden.
6.6 Stedenbouwkundige randvoorwaarden
In overleg met de stedenbouwkundig medewerker van de gemeente Weert is onderzocht of de
nieuwbouw elders op deze locatie gepositioneerd kan worden. Wanneer deze nieuwbouwvariant
binnen de vigerende kaders van het bestemmingsplan gerealiseerd moet worden kan de
nieuwbouw op de huidige positie, of zoals in onderstaande schets in 2 bouwlagen gesitueerd
worden naast het bestaande schoolgebouw.

nieuwbouw

Figuur: Bouwen naast bestaande gebouw
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Het voordeel van deze alternatieve nieuwbouwlocatie naast het bestaande schoolgebouw is dat
er wellicht geen tijdelijke huisvesting hoeft te worden opgericht wat o.a. vanuit kostenoogpunt
gunstig is. Het nadeel van deze alternatieve nieuwbouwlocatie is dat dit negatieve gevolgen
heeft voor de omliggende woningen. Het schoolgebouw komt immers dichter bij de woningen te
liggen die gesitueerd zijn aan de Aldenheerd en Pastoor Obersstraat. Aandachtspunten hier zijn
het uitzicht, bezonning en privacy. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt heeft het dan ook de
voorkeur om, bij een nieuwbouwvariant op deze locatie, dit gebouw te situeren op de plek van
het huidige gebouw. Er kunnen andere redenen zijn waarom dit niet de voorkeur heeft. Dan
is het zaak zorgvuldig te kijken naar de inpassing en relatie met de omgeving.
6.7 Planning
Onderstaand is op hoofdlijnen een overall planning gemaakt. De doorlooptijd vangt aan na
goedkeuring door de gemeenteraad over de locatiekeuze. De totale doorlooptijd ramen wij op ca.
22 maanden. Wanneer het bestaande pand wordt gerenoveerd zou afhankelijk van de mate van
renovatie de doorlooptijd enige maanden korter kunnen.
Maanden
Nieuwbouw locatie Aldenheerd
ontwerp
omgevingsvergunning
sloop
realisatie

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figuur: Overall planning nieuwbouw locatie Aldenheerd

6.8 Tijdelijke huisvesting
Een aandachtspunt dat bij het situeren van het nieuw te bouwen IKC op deze huidige locatie in
ogenschouw genomen moet worden, is de tijdelijke huisvesting. Ten behoeve van de nieuwbouw
zal het bestaande schoolgebouw eerst gesloopt worden. Verwacht wordt dat er dientengevolge
tijdelijk een nieuw onderkomen voor de school elders gevonden moeten worden.
6.9 Extra kosten
Voor nieuwbouw op de huidige locatie dient in vergelijking met de overige locaties rekening
gehouden te worden met de volgende extra kosten.
excl. btw

Raming extra kosten nieuwbouw tbv Aldenheerd

- sloopkosten
- verwijderen asbest
- archeologischonderzoek
- boekwaarde huidig pand (excl 21% verekening btw)
- bouwrijpmaken (speelplein, riolering, beplanting, berging, e.d)
- tijdelijke lokaalunits voor 1 jaar (basisschool en KDV)
- fundering en leidingwerk tijdelijke units
- aanleggen tijdelijk speelterrein
- aanleggen extra parkeerplaatsen
- onvoorzien
Totaal extra kosten
Totaal extra kosten

710 m²

€

1 pst
1 pst
3120 m²
710 m²
1 pst
350 m²
16 st
5%

€
€
€
€
€
€
€
€

50 /m²

€
p.m.
15.000
€
94.093
€
5 /m² €
230 /m² €
25.000
€
50 /m² €
1.250
€
386.221
€
exclusief btw €
inclusief btw €

35.500
15.000
94.093
15.600
163.528
25.000
17.500
20.000
19.311
405.532
490.693

Figuur: Raming extra kosten nieuwbouw op locatie Aldenheerd
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In het bovenstaand overzicht zijn de kosten voor de huur van tijdelijke huisvesting opgenomen.
Mogelijk kan er voor een goedkopere variant gekozen worden wanneer er elders in Laar/Weert
leegstaande ruimten kunnen fungeren als tijdelijke huisvesting. Dit is vooralsnog buiten
beschouwing gelaten.
6.10 Risico’s
Onderstaand zijn risico’s opgenomen die van toepassing zijn bij de keuze voor de locatie
Aldenheerd t.o.v. de overige locaties:

Sloop bestaand pand.

De kans dat ouders van kinderen uit Laarveld en of Hushoven een basisschool in de wijk
Boshoven/Vrakker/Oda of Molenakker verkiezen i.p.v. de basisschool in Laar.
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7

LOCATIE ALDENHEERD (VERBOUW)

7.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt onderzocht of en hoe het huidige gebouw van de basisschool
St. Franciscus te Laar verbouwd kan worden. Het gebouw is opgericht in 1955 en sindsdien
verschillende malen verbouwd. Begin 2013 heeft de laatste verbouwing plaatsgevonden en is
Kindercentra Hoera gehuisvest in het pand.

Foto: Huidige locatie basisschool St. Franciscus te Laar

bron: Google earth

7.2 Onderzoek verbouwmogelijkheden
7.2.1 Programmatisch
De omvang van het huidige gebouw is ca. 710 m². De gewenste omvang van de nieuwbouw is
1.110 m² hetgeen betekent dat er naast het verbouwen van het bestaande pand minimaal 400
m² nieuwbouw gerealiseerd moet worden. Dit extra volume is op eigen terrein te realiseren.
7.2.2 Technische staat
Middels een QuickScan en bestudering van het Onderhoudsrapport van OSG d.d. 13 april 2010 is
de technische staat van het huidige gebouw in beeld gebracht. Onderstaand een beknopte
samenvatting daarvan:
Gevels

De houten buitenkozijnen zijn aan vervanging toe.

Het voegwerk van de gevels dient vervangen te worden.

Er is geen buitenzonwering aanwezig.
Daken

De daken verkeren over het algemeen in goede staat. Wel moeten de goten goed
schoongemaakt worden om verstoppingen te voorkomen en zijn er een aantal dakpannen
kapot of liggen uit verband.
Casco

Het casco van het gebouw oogt in goede staat. Er zijn geen noemenswaardige scheuren en
of verzakkingen aangetroffen.
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Interieur

De vloer-, wand- en plafondafwerking van het basisschoolgedeelte oogt gedateerd en is
periodiek aan vervanging toe. Het interieur van de ruimten van de kinderopvang zijn
recentelijk gemoderniseerd.
Sanitair

Een aantal sanitaire ruimten is kort geleden nog gemoderniseerd. De overige sanitaire
ruimten zijn aan vervanging toe.
Installatie

De elektra en werktuigbouwkundige installaties zijn gedateerd en periodiek aan vervanging
toe. De groepsruimten en klaslokalen worden verwarmd middels radiatoren. Voor een
kinderopvang en de onderbouw van een basisschool is het wenselijk om hier
vloerverwarming toe te passen.
Klimaatbeheersing

Uit navraag blijkt dat de luchtkwaliteit in de klaslokalen niet altijd optimaal is. De
klaslokalen worden geventileerd middels natuurlijke toe- en afvoer. Dit betekent dat een
docent een raam moet openzetten om frisse lucht in het lokaal te krijgen. Met name in de
winter, maar soms ook in de zomer, is dit niet altijd wenselijk.

De situering van de klaslokalen op de zuidgevel zorgt ervoor dat het in de zomer erg warm
wordt in de klaslokalen met name ook omdat er geen zonwering aan de buitenzijde van het
gebouw aanwezig is. Aan de binnenzijde zijn wel luxaflexen opgehangen die in deze
periode dan ook grotendeels dicht gaan.

In de hal is het in de winterperiode erg koud en tochtig. Dit is voornamelijk te danken aan
de slecht geïsoleerde beglazing en doordat de toegangsdeur naar het speelplein geen
tochtsluis heeft.
Duurzaamheid

De isolatiewaarden van het dak, vloer en wanden zijn niet conform de huidige
nieuwbouweisen.

Er zijn weinig energiebesparende maatregelen getroffen in het gebouw.

Er bestaat de mogelijkheid dat er asbest gevonden wordt in het gebouw. Een in een later
stadium te verrichten asbestonderzoek zal dit uitwijzen.
7.2.3 Uitstraling en sfeer
Het huidige gebouw heeft geen monumentale status en is geen onderdeel van een beschermd
dorpsgezicht. Toch kan gesteld worden dat het gebouw een karakteristieke uitstraling heeft,
zowel extern als intern.
7.2.4 Ruimtelijk – functioneel i.r.t. de onderwijsvisie
De indeling van het gebouw sluit niet optimaal aan bij de onderwijsvisie van de school. De
basisschool wil graag werken in clusters (onder-, midden,- en bovenbouw). Uitgaande van 6
klaslokalen bestaat een cluster uit 2 klaslokalen en een werkruimte. In de klaslokalen wordt
klassikaal instructie gegeven. Kinderen werken vervolgens individueel of in groepen opdrachten
uit in de klaslokalen of in de werkruimten. Per cluster zijn twee docenten aanwezig.
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Wanneer de huisvesting de onderwijsvisie optimaal zou ondersteunen dan is er veel visueel
contact tussen de klaslokalen en de werkruimte binnen het cluster. Ook dienen de werkruimten
van de clusters gescheiden te zijn (al dan niet met flexibele wanden). In de huidige opzet van
het gebouw is dit niet het geval. Het huidige gebouw heeft een grote hal waar zowel de
basisschool als de kinderopvang gebruik van maakt. Dit is gehorig en druk en dientengevolge
minder goed als werkruimte te benutten.
Verder zijn op de indeling van het gebouw de volgende op- en/of aanmerkingen:

Op de omvang, afmetingen en hoogte van de klaslokalen zijn geen aanmerkingen.

Er is voldoende bergruimte aanwezig.

Vanaf de hoofdentree moet je verschillende ruimten passeren alvorens je in de aula/hal
komt.

Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld het speellokaal te koppelen aan de aula/hal om
incidenteel een grotere ruimte voor bijvoorbeeld kerstviering te hebben.

Het klaslokaal op de verdieping heeft geen werkruimte buiten haar klaslokaal.
7.3 Ruimtelijke verkenning
Vooruitlopend op een ontwerp wat in samenwerking met een
architect gemaakt zal worden, kan er gesteld worden dat er om het
gewenste programma (1.110 m²) te verkrijgen minimaal 400 m²
bvo aan het pand moet worden toegevoegd. Onderstaand is een
mogelijkheid opgenomen waarbij de uitbreiding in één bouwlaag
wordt toegevoegd aan het bestaande bouwvolume binnen de kaders
van het bestemmingsplan.

Figuur: ruimtelijke verkenning

Nadeel van deze opties is dat het merendeel van de op- en aanmerking op de huidige indeling
niet zijn opgelost, het gebouw nog steeds niet aansluit op de onderwijsvisie en het bestaande
speelplein wordt gehalveerd.
Ons advies is daarom, indien het scenario verbouw gewenst is, om de niet functionele bouwdelen
te slopen en hier nieuwbouw over 2 lagen te realiseren. Daarnaast het te behouden bouwdeel
volledig te renoveren en aan de huidige eisen te laten voldoen. Dit betekent onder andere:

Vervangen installaties

Renoveren gevel (kozijnen, houtwerk en zonwering)

Moderniseren binnenzijde (vloeren, plafond, wanden)

Toepassen duurzame maatregelen

Ruimtelijk optimaliseren (visueel contact klaslokalen – werkruimte e.d.)
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Figuur: Massaschets bestaand gebouw

Figuur: ruimtelijke verkenning variant slopen niet functionele bouwdelen

7.4 Parkeren
Zie locatie Aldenheerd (nieuwbouw).
7.5 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Zie locatie Aldenheerd (nieuwbouw).
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7.6 Bestemmingsplan en vergunningen
7.6.1 Bestemming
Zie locatie Aldenheerd (nieuwbouw).
7.6.2 Archeologie
Zie locatie Aldenheerd (nieuwbouw).
7.6.3 Vergunningen
Een omgevingsvergunning is voor nieuwbouw i.c.m. renovatie noodzakelijk. Voor de te slopen
bouwdelen zal er ten behoeve van de omgevingsvergunning tevens een sloopvergunning
aangevraagd moeten te worden.
7.7 Planning
Onderstaand is op hoofdlijnen een overall planning gemaakt. De doorlooptijd vangt aan na
goedkeuring door de gemeenteraad over de locatiekeuze. De totale doorlooptijd ramen wij op ca.
20 maanden. Uitgangspunt is dat de omgevingsvergunning en het archeologisch onderzoek geen
vertraging zullen geven.
Maanden
Verbouw locatie Aldenheerd
ontwerp
omgevingsvergunning
sloop en realisatie

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figuur: Overall planning

7.8 Tijdelijke huisvesting
Een aandachtspunt dat bij het situeren van het IKC op deze huidige locatie in ogenschouw
genomen moet worden, is de tijdelijke huisvesting. Gedurende de bouwwerkzaamheden zal
tijdelijk een onderkomen voor de school gerealiseerd moeten worden.
7.9 Financieel
7.9.1 Extra kosten
Voor verbouw op de huidige locatie dient in vergelijking met de overige locaties rekening
gehouden te worden met de volgende extra kosten.
excl. btw

Raming extra kosten verbouw tbv Aldenheerd

- sloopkosten
- verwijderen asbest
- archeologischonderzoek
- boekwaarde huidig pand (excl 21% verekening btw)
- bouwrijpmaken (speelplein, riolering, beplanting, berging, e.d)
- tijdelijke lokaalunits voor 1 jaar (basisschool en KDV)
- fundering en leidingwerk tijdelijke units
- aanleggen tijdelijk speelterrein
- aanleggen extra parkeerplaatsen
- onvoorzien
Totaal extra kosten
Totaal extra kosten

200 m²
1 pst
1 pst
1 pst
3120 m²
710 m²
1 pst
350 m²
16 st
5%

€
50 /m²
p.m.
€
15.000
€
94.093
€
5 /m²
€
230 /m²
€
25.000
€
50 /m²
€
1.250
€
360.721
exclusief btw
inclusief btw

€
p.m.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.000
15.000
94.093
15.600
163.528
25.000
17.500
20.000
18.036
378.757
458.296

Figuur: Raming extra kosten locatie Aldenheerd
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In het bovenstaand overzicht zijn de kosten voor de huur van tijdelijke huisvesting opgenomen.
Mogelijk kan er voor een goedkopere variant gekozen worden wanneer er elders in Laar/Weert
leegstaande ruimten kan fungeren als tijdelijke huisvesting. Dit is vooralsnog buiten
beschouwing gelaten.
7.9.2 Bouwkosten
Indien een aan nieuwbouw gelijkwaardig kwaliteit- en afwerkingsniveau voor de te behouden
bouwdelen gewenst is, wordt verwacht dat de bouwkosten voor de in dit hoofdstuk voorgestelde
schetsvariant nagenoeg gelijk zijn aan de nieuwbouwkosten.
7.10 Risico’s
Onderstaand zijn risico’s opgenomen die van toepassing zijn bij de keuze voor verbouw op de
locatie Aldenheerd t.o.v. de overige locaties:

Sloop delen bestaand pand.

De kans dat ouders van kinderen uit Laarveld en of Hushoven een basisschool in de wijk
Boshoven/Vrakker/Oda of Molenakker verkiezen i.p.v. de basisschool in Laar.
7.11 Conclusie
Het verbouwen van het huidige gebouw is mogelijk. Wel zal, om een passende huisvesting voor
de basisschool voor komende jaren te realiseren, een deel van het huidige gebouw gesloopt
moeten worden. Dientengevolge zijn de financiële gevolgen tussen nieuwbouw en de combinatie
verbouw/nieuwbouw minimaal. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat ervan
wordt uitgegaan dat het kwaliteit- en afwerkingniveau van het te renoveren gebouw gelijk wordt
aan nieuwbouw.
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8

REACTIES N.A.V. DE INFORMATIEAVOND

Op 17 december 2013 heeft er op St. Franciscusschool in Laar een informatieavond
plaatsgevonden waar bewoners van Laar, Laarveld en Hushoven en ouders van de leerlingen van
de St. Franciscusschool kennis konden nemen van de resultaten uit de locatiestudie. Na afloop
van deze presentatie hebben de aanwezigen tevens kennis kunnen nemen van elkaars
standpunten. In bijlage 1 is een samenvatting opgenomen.

Figuur: Foto’s infoavond d.d. 17 december 2013
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