
 
 

 Bijlage bij raadsmemo 

Datum: : 20 januari 2015 

Aan : Wethouder Van Zwanenburg  

Kopie aan :  

Van : Martijn Harbers, projectleider nieuwbouw scholen    

Onderwerp: : Eindrapportage nieuwbouw Heeckerenschool  

 

 
1. Beschrijving project 

Op 16 februari 2010 heeft uw college een positief besluit genomen over het projectvoorstel 

verkenningsfase 2e tranche nieuwbouw scholen (Heeckerenschool). De aanleiding van deze 

fase kwam voort uit het Programma Scholenbouw 2006-2015 van de gemeente Hof van 

Twente. Bij de besluitvorming destijds heeft uw college de kanttekening gemaakt dat het 

proces middels burgerparticipatie moest worden aangepakt. Op 3 mei 2011 heeft uw college 

ingestemd met het daarvoor opgestelde Plan van Aanpak. In deze eindrapportage volgt een 

korte terugblik op de projectfasen, de behaalde projectresultaten en het participatieproces. 

 
2. Projectresultaten 

Belangrijkste projectresultaten verkenningsfase nieuwbouw Heeckerenschool 

De onderhoudsstaat van de Heeckerenschool was erg matig en de accommodatie voldeed ten 

aanzien van onderwijshuisvesting niet meer aan de eisen van de tijd. Op 28 augustus 2006 is 

door het schoolbestuur Stichting Katholiek Onderwijs Twente Acherhoek, ondertussen 

genaamd stichting Keender, aan de gemeente een haalbaarheidsonderzoek (d.d. 18 augustus 

2006) aangeboden voor de (toekomstige) Heeckerenschool. Hierin werd geconcludeerd dat 

vervangende nieuwbouw uit financieel oogpunt de beste optie was. Dit is destijds vertaald in 

de Programmabegroting 2010 waarin de kosten voor de vervangende nieuwbouw zijn 

opgenomen. In het projectvoorstel verkenningsfase, waarmee dit project officieel van start is 

gegaan, is opgenomen dat de verkenning ten aanzien van de nieuwbouw Heeckerenschool 

zich hierdoor al in een vergevorderd stadium bevond. De aanleiding, de achtergrond, de 

noodzaak, het beschikbaar stellen van de financiële middelen en het beoogde doel, in relatie 

tot de beleidskaders, waren reeds helder. Kernachtig samengevat is naar aanleiding van de 

verkenningsfase duidelijk geworden dat: 

 

- De noodzaak voor de vervangende nieuwbouw was aangetoond; 

- Financiële dekking beschikbaar was; 

- Het schoolbestuur het opdrachtgeverschap voor de nieuwbouw wenste uit te voeren; 

- Op basis van de geactualiseerde leerlingenprognose 2011 de normvergoeding voor een 

11-klassige school beschikbaar kon worden gesteld; 

- Een beperkte multifunctionele accommodatie van een school met kinderopvang gewenst 

was; 
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- De nieuwbouw op de huidige locatie binnen de huidige kaders van het bestemmingsplan / 

beeldkwaliteitsplan / welstandsnota mogelijk was; 

- De vorm van participatie voor het ontwikkeltraject bepaald was, e.e.a. overeenkomstig een 

daarvoor opgesteld Plan van Aanpak; 

- De oude locatie Constantijnschool en de voormalige peuterspeelzaal aan de Jurien 

Sprakelstraat in Goor als tijdelijke huisvesting van de Heeckerenschool geschikt waren en 

hiermee voor ± 1,5 jaar langer in eigendom zijn gehouden. 

 

Naar aanleiding van de verkenningsfase is door uw college op 8 november 2011 besloten/ 

ingestemd dat/met: 

1. het schoolbestuur stichting Keender opdrachtgever werd voor de nieuwbouw; 

2. de normvergoeding voor 11 groepen; 

3. de nieuwe school op de huidige locatie werd gebouwd; 

4. de tijdelijke huisvesting in de oude Constantijnschool en de voormalige peuterspeelzaal 

aan de Jurien Sprakelstraat in Goor. 

 

Tijdelijke huisvesting 

In de oorspronkelijke budgetraming voor de nieuwbouw van de Heeckerenschool is uitgegaan 

van de normvergoeding voor 11 groepen. Destijds is geen rekening gehouden met tijdelijke 

huisvesting omdat de nieuwe school of wel direct naast de oudbouw dan wel op een andere 

locatie gerealiseerd zou worden. Destijds is geconcludeerd dat het bestemmingsplan op de 

huidige locatie volop mogelijkheden had om een nieuwe school te bouwen. Wel is toentertijd 

uitdrukkelijk gesteld dat deze nieuwe school moest passen in de omgeving en de relatie met 

Huize Heeckeren. De wens van uw college daarbij was tevens om het traject participatief aan 

te pakken. Om dit te kunnen realiseren is als harde randvoorwaarde gesteld dat de locatie 

geheel opnieuw kon worden ingericht en de leerlingen tijdelijk elders, op een andere locatie, 

moesten worden ondergebracht. Uw college heeft destijds ingestemd met het onderbrengen 

van de leerlingen van de Heeckerenschool in de oude Constantijnschool en het gebouw aan 

de Jurien Sprakelstraat (voormalige peuterspeelzaal) in Goor. De extra kosten voor de tijdelijke 

huisvesting zijn binnen de budgetten van de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling gedekt. 

 

Aanvraag vervangende nieuwbouw Heeckerenschool 

Voor het jaar 2012 is door het schoolbestuur bij de gemeente de aanvraag voor vervangende 

nieuwbouw Heeckerenschool ingediend. In het eerste kwartaal 2012 heeft uw college een 

formeel besluit genomen over de vervangende nieuwbouw, te weten het exacte aantal lokalen 

en het betreffende budget. In verband met de  ingezette demografische krimp in delen van het 

land zijn in 2011 de leerlingenprognoses nog eens opnieuw geactualiseerd. Deze ontwikkeling 

gaf aan dat het aantal basisschoolleerlingen vermindert. Daarnaast is op basis van het besluit 

over de aanvraag voor vervangende nieuwbouw van het schoolbestuur samen met de 4 

overige schoolbesturen in Hof van Twente een Scholenvisie opgesteld. Deze Scholenvisie blikt 

voor een langere termijn (2022/2032) vooruit hoe het beste kan worden omgegaan met 

onderwijshuisvesting en speelt daarnaast in op de actuele ontwikkelingen op onderwijsgebied. 

De Scholenvisie is 23 april 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie bevestigt dat 

onderwijs op deze locatie in Goor (Oost) gezien de omvang van het totale voedingsgebied ook 

in de toekomst, voor een goede spreiding van onderwijsvoorzieningen in de verdeling West en 

Oost, gewenst is. Op basis van de leerlingenprognose is door uw college de defnitieve 

normvergoeding vastgesteld op 10 groepen permanent en 11 groep semipermanent. 
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Kinderopvang / kindcentrum 

Ten tijde van de verkenningsfase heeft woningcorporatie Viverion bekend gemaakt 

geïnteresseerd te zijn in het financieren van huisvesting voor een kinderopvangvoorziening. 

Kinderopvang Triangel heeft blijk gegeven om deze locatie te willen exploiteren. Dit heeft er 

uiteindelijk toe geleid dat in de nieuwe Heeckerenschool een kinderopvangvoorziening wordt 

gevestigd. Tussen stichting Keender en woningcorporatie Viverion en tussen Viverion en 

kinderopvang Triangel zijn onder meer afspraken gemaakt over verkoop van grond, levering, 

appartementsrechten en een huurovereenkomst. De gemeente is zijdelings betrokken 

geweest/geïnformeerd bij/over de totstandkoming hiervan. Recentelijk hebben de school en 

kinderopvang bekend gemaakt om naast de samenwerking in één gebouw ook inhoudelijk te 

gaan samenwerken gericht op het bieden van maximale ontwikkelingskansen voor kinderen. 

 

Ontwikkelfase nieuwbouw Heeckerenschool 

Voor het vervolgtraject is door uw college op 8 november 2011 het projectplan ontwikkelfase 

vastgesteld. In dit voorstel is een relatie gelegd met het Plan van Aanpak voor een 

participatieve aanpak waarover uw college in mei 2011 een besluit heeft genomen.  

 

Evaluatie participatieve aanpak nieuwbouw Heeckerenschool 

Naar aanleiding van de besluitvorming door uw college over het projectvoorstel verkennings-

fase nieuwbouw Heeckerenschool met de aanvullende opdracht om het proces participatief 

aan te pakken is de projectgroep druk doende geweest om daaraan een juiste invulling te 

geven.  

Onderzocht is in welke mate en hoedanigheid burgerparticipatie in dit gebied toegepast zou 

kunnen worden. In de gemeentelijke brainstormsessie burgerparticipatie Heeckerenschool van 

1 december 2010 werd duidelijk dat dit heel breed kon worden getrokken. Na lang wikken en 

wegen is de stuurgroep tot het besluit gekomen dat vanuit het oogpunt van tijd maar ook geld 

(economisch mindere tijden, sluitend krijgen begroting) er geen reële mogelijkheden 

bestonden om de kaders en randvoorwaarden voor dit project (opdracht tot vervangende 

nieuwbouw Heeckerenschool) te verbreden anders dan zijnde te kijken naar de nieuwbouw 

van de school op de huidige locatie. De participatie is om die redenen in een beperkte en een 

smalle vorm aangepakt, omdat het breed aanvliegen veel impact zou hebben op tijd en geld 

wat gezien de destijds huidige staat van de school, maar ook de financiële positie van de 

gemeente, niet als realistisch werd gezien. Daarnaast is geconcludeerd dat het bestemmings-

plan volop mogelijkheden had om een nieuwe school te bouwen. Wel is uitdrukkelijk gesteld 

dat deze nieuwe school moest passen in de omgeving en de relatie met Huize Heeckeren. De 

harde randvoorwaarde hiervoor was dat de locatie geheel opnieuw kon worden ingericht.  

 

Doel participatie aanpak 

De participatieve aanpak had als doel om er voor te zorgen dat het nieuwe schoolgebouw qua 

ontwerp en situering in samenspraak met direct betrokkenen op een juiste manier werd 

ingepast in de bestaande omgeving en de relatie met Huize Heeckeren. Van hieruit is een Plan 

van Aanpak ‘Heeckerenschool een participatieve aanpak’ opgesteld waarover uw college in 

mei 2011 een besluit heeft genomen. Omdat een participatieve aanpak voor de organisatie 

van de gemeente op dat moment nieuw was en een leerproces inhield, om dit mogelijk in de 

toekomst vanuit de eigen organisatie te kunnen doen, is er voor gekozen om een externe partij 

(Marb Consultancy) in te schakelen. 
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De bijeenkomsten 

Door middel van drie bijeenkomsten zijn direct omwonenden en overige betrokkenen 

geïnformeerd over de nieuwbouwplannen. Op 21 september 2011 is de eerste informatieavond 

gehouden. Deze bijeenkomst stond in het teken van het verstrekken van informatie aan 

omwonenden. Aan de hand van drie thema’s, het gebouw, de omgeving en het verkeer is met 

de aanwezigen gepraat over wat zij belangrijk vonden om mee te geven aan de architect bij 

het ontwerp van de nieuwe school. De omwonenden vonden het met name belangrijk om de 

sfeer te behouden. Het groen rondom de school heeft een belangrijke functie, het heeft iets 

“parkachtigs”. Daarnaast is de combinatie van groen en spelen uniek. Aan de andere kant is 

functionaliteit van de nieuwe school van belang en is er begrip voor dat het groen de nieuw-

bouw ook niet te veel moet belemmeren. Er moet tenslotte een stap richting de toekomst 

gemaakt kunnen worden. Een ander belangrijk punt is sociale veiligheid. De school en bovenal 

het plein moesten een open karakter krijgen. Over de inrichting van de recent aangelegde 

kiss&ride zone en de parkeerplaatsen waren de omwonenden tevreden. Wel vond men dat 

handhaving op het gedrag van mensen, hardrijden en foutparkeren, aandacht behoefde. De 

stuurgroep kijkt tevreden terug op deze geslaagde en bovenal plezierige eerste informatie-

avond. 

 

Op 15 november 2011 is een tweede sessie gehouden waarbij de omwonenden een vijftal 

schetsontwerpen hebben kunnen bekijken om hierover hun mening te geven. De school en de 

gemeente hebben deze reacties mee laten wegen in de uiteindelijke keuze van de architect. 

De aanwezigen bij deze avond waren zeer positief over de uiteenlopende ontwerpen en 

hebben via reactieformulieren hun bevindingen, voorkeur en reacties kenbaar kunnen maken. 

Bureau Frencken Scholl Architecten uit Maastricht heeft de uiteindelijke opdracht gekregen. 

Evenals de eerste avond was het een uiterst plezierige bijeenkomst waaraan mensen positief- 

kritisch deel hebben genomen. 

 

Op maandag 10 december 2012 is de derde en afsluitende bijeenkomst gehouden. Deze 

afrondende bijeenkomst bestond uit het presenteren van het door Frencken Scholl ontworpen 

voorlopige ontwerp van de nieuw te bouwen Heeckerenschool. De reacties van de omwonen-

den uit de tweede sessie zijn door de architect gebruikt om deze voor zover mogelijk in het 

voorlopig ontwerp op te nemen. Tijdens het eerste deel van de avond heeft de architect het 

ontwerp gepresenteerd. Tijdens deze sessie heeft de architect nadrukkelijk aandacht besteed 

aan reacties van belangstellenden afkomstig uit de tweede sessie en wat hiermee is gedaan 

maar evenzo belangrijk wat er voorzien van argumenten met bepaalde verzoeken niet is 

gedaan.  

De aanwezigen waren zeer enthousiast over de wijze waarop de architect het plan heeft 

ontworpen waarbij er nadrukkelijk aandacht is besteed aan de vormgeving, het volume 

(massa), zichtlijnen en de relatie met het naastgelegen Huize Heeckeren maar ook rekening 

houdend met de gebruikers van de school (intern). Het eindresultaat is een modern duurzaam 

schoolgebouw passend in een historische omgeving welke voldoet aan de eisen van deze tijd 

en wat gedragen wordt in de omgeving.  

 

Geconcludeerd is dat door middel van deze aanpak veel begrip en draagvlak is gecreëerd bij 

omwonenden, belangstellenden en overige betrokkenen. Met relatief gezien weinig middelen is 

er op een zorgvuldige wijze invulling gegeven aan het participatief aanpakken van het 

nieuwbouwplan.  

 

Het schoolbestuur heeft deze aanpak ook in de uitvoeringsfase verder gecontinueerd in een 

tweetal gehouden bijeenkomsten (14 oktober 2013 en 26 maart 2014) met omwonenden over 

de uitvoeringsfase (bouwplaatsinrichting, bouwproces, verkeersafwikkeling etc.) en de 

inrichting van het schoolterrein. 
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3. Gemaakte kosten 

Het project is binnen de daarvoor beschikbare gestelde middelen gerealiseerd. Er is een 

voordelig resultaat behaald van € 91.274. Dit bedrag komt ten gunste van Reserves majeure 

projecten. Dit voordeel is behaald omdat het aantal lokalen tussentijds, op basis van geactua-

liseerde leerlingenprognoses, naar beneden is bijgesteld. Tevens is er minder/geen gebruik 

gemaakt van de voorbereidingskosten c.q. post ‘’onvoorzien’. 

 

Op basis van in het verleden gemaakte afspraken met de schoolbesturen gebeurt de verlening 

van de normvergoeding op basis van een eenmalig te verstrekken bijdrage. Eventuele voor- 

dan wel nadelen van de bouwkosten komen voor rekening van het schoolbestuur.  

 

De kosten voor de tijdelijke huisvesting vallen buiten de normvergoeding voor de nieuwbouw. 

Op basis van gemaakte (fixed-price) afspraken met het schoolbestuur vindt hierover geen 

verrekening achteraf plaats. Eventuele voor- dan wel nadelen komen voor rekening van het 

schoolbestuur. 

 

Beschikbare dekkingsmiddelen 
    

       Programmabegroting 2010 
  

 €  2.000.000  
 Voorbereidingskrediet programmabegroting 2010  €     250.000  
 Tijdelijke huisvesting, huisvestingsprogramma 2012  €       57.040  
 

       

      
 € 2.307.040  

Uitgaven 
      

       Normvergoeding Bouwkosten basisschool 
Heeckeren  €  2.058.045  

 Kosten tijdelijke huisvesting/sloopkosten e.d.  €     131.495  
 Overige kosten 

   
 €       19.624  

 Kosten participatie 
   

 €         6.602  
 

       

      
 € 2.215.766  

       

     
Positief saldo   €      91.274  

De financiële afwikkeling met het schoolbestuur Stichting Keender heeft ondertussen 

plaatsgevonden.  

 

4. Afwijkingen en wijzigingen op het initiële plan 

Er hebben geen afwijkingen plaatsgevonden ten opzichte van het initiële plan. Uw college 

heeft bij de besluitvorming over de verkenningsfase toegevoegd om het traject participatief aan 

te pakken. Wel zijn er zoals gebruikelijk in een traject keuzes gemaakt waardoor gedurende de 

verkenning/ontwikkeling een onvoorziene kostenpost is ontstaan die ten tijde van de initiële 

planvorming niet was voorzien (tijdelijke huisvesting). De voorgenoemde afwijking/wijziging 

had als doel om het beoogde project-/eindresultaat te kunnen bereiken.  

 
5. Uitgevoerde kwaliteitsactiviteiten 

Door het project participatief aan te pakken is er een methode toegepast die kwaliteitsverho-

gend heeft gewerkt. Het uiteindelijke resultaat is hierdoor gedragen bij zowel omwonenden en 

overige betrokkenen maar ook bij de gebruikers van de school (bestuur, leerkrachten, ouders, 

kinderen). Ook is de rol van de gemeente in deze vorm beter tot zijn recht gekomen. Partijen 

komen in een dergelijk proces meer tot elkaar. Beslissingen, keuzes worden beter afgewogen 

en voor betrokkenen begrijpelijker door aan de voorkant goed na te denken over de wijze van 

het betrekken van mensen en de te verwachten reacties /gevolgen.  
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Door het traject participatief aan te pakken wordt meer gedacht vanuit het perspectief van de 

klant. In geval van de gemeente zijn dat de burgers, omwonenden, mensen die hiermee direct 

betrokken worden bij hoe hun leefomgeving en hoe deze eruit gaat zien. Naast de gebruikers 

is dit de doelgroep die veelal wordt vergeten. Het betrekken van deze partijen draagt naast het 

creëren van begrip en draagvlak, wat hierdoor wordt bereikt, ook een kwaliteitsverhogend 

aspect in zich. Door aan de voorkant met alle betrokkenen scherp te krijgen waar het om draait 

kunnen bepaalde onderwerpen goed worden afgewogen. Belangrijkste onderwerpen in deze 

casus waren de situering van het gebouw op het perceel, veiligheid op het schoolplein en de 

buurt, het groen in de omgeving, en het ontwerp van het gebouw.    

 
6. Lijnorganisatie, nog uitvoeren 

Tijd 

Bij een participatieve aanpak van een project is het belangrijk om rekening te houden met tijd. 

Het is niet altijd gezegd dat een dergelijke aanpak extra tijd kost. In de toepassing ervan bij dit 

project zijn geen bezwaren ingediend tegen de aanvraag omgevingsvergunning. Bezwaren 

daarentegen kunnen zorgen voor de nodige vertraging. Zeker in deze historische omgeving 

met een ‘verleden tussen de gemeente en omwonenden’ in het gebied van de Havezathe was 

de verhouding ‘gevoelig’ te noemen.  

 

De planning was aanvankelijk om de nieuwbouw uiterlijk december 2013 op te leveren. In 

januari 2012 is besloten om ter bepaling van de omvang van de nieuwe school de leerlingen-

prognoses van april 2011, op basis van de laatste ontwikkelingen, te actualiseren. Hierdoor is 

enige tijdsvertraging in het voorbereidende traject opgelopen. Daarnaast moest het allereerste 

ontwerp worden herzien om de kosten voor de nieuwbouw binnen de normvergoeding te 

houden. Het vergde ook meer tijd om de ontwikkeling van de kinderopvangvoorziening rond te 

krijgen, hiervoor dienden tussen het schoolbestuur Keender en woningcorporatie Viverion, als 

eigenaar van de kinderopvangvoorziening, afspraken te worden gemaakt. Tot slot heeft er nog 

een wisseling van het projectleiderschap plaatsgevonden wat voor vertraging heeft gezorgd. 

De voorgenoemde knelpunten hebben tot gevolg dat er enige tijd is verloren. Als gevolg 

hiervan wordt de nieuwbouw, zonder dat dit overigens heeft geleid tot problemen/meerkosten, 

een half jaar later opgeleverd dan gepland. 

 

Geld 

Bij een participatieve aanpak is het van belang om hiervoor extra middelen te reserveren. 

Naast de tijdsbesteding (zowel interne collega’s als externen) zijn er kosten verbonden aan 

onder andere externe begeleiding en de te houden bijeenkomsten. 

 

Daarnaast is het aan te bevelen om eerst een verkenningsfase uit te voeren alvorens geld 

wordt gereserveerd in de begroting voor vervangende nieuwbouw. Hiermee wordt voorkomen 

dat er gaandeweg het traject geld moet worden gevonden voor onder andere de extra kosten 

van tijdelijke huisvesting en de kosten voor de participatieve aanpak al dan niet met het 

inwilligen van extra wensen die voor extra kosten zorgen.  

 
7. Aanbevelingen voor het projectmatig werken 

Het project is projectmatig opgepakt/uitgevoerd. Er zijn geen aanbevelingen voor de wijze 

waarop projectmatig werken in de organisatie is voorschreven. 

 

 


