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Onderwerp
Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht

Voorstel
1. Akkoord te gaan met realisatie van een centrale onderwijs- en sportvoorziening in het
middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht.
2. Ten behoeve van onder 1. genoemde ontwikkeling een krediet van € 10.078.000
beschikbaar te stellen, en akkoord te gaan met aanwending van het restant van het reeds
beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (€ 214.000) ten behoeve van bekostiging van
het project.
3. De herontwikkeling van de vrijvallende locaties van betrokken onderwijs- en sportlocaties te
financieren uit de vrijvallende kapitaallasten, grondexploitatie en subsidies.

Samenvatting / openbare besluitenlijst
Op 5 juli 2017 is Uw raad akkoord gegaan met planvorming voor de realisatie van een centrale
onderwijs- en sportvoorziening voor Grevenbicht en Obbicht in het middengebied tussen de twee
kernen, ter voorbereiding op definitieve besluitvorming. Hiervoor heeft Uw raad een
voorbereidingskrediet ad € 500.000 beschikbaar gesteld.
Op basis van de in dit kader uitgevoerde voorbereidende onderzoeken, overleg met
belanghebbenden en informatiebijeenkomsten met bewoners en Uw raad wordt nu voorgesteld
akkoord te gaan met de realisatie van de centrale onderwijs- en sportvoorziening tussen
Grevenbicht en Obbicht, en hiervoor een krediet ad € 10.078.000 beschikbaar te stellen.
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Toelichting voorstel
Op 5 juli 2017 heeft Uw raad besloten akkoord te gaan met planvorming ter voorbereiding op
definitieve besluitvorming voor de realisatie van een centrale onderwijs- en sportvoorziening voor
Grevenbicht en Obbicht in het middengebied tussen de twee kernen, en voor de planvoorbereiding
een voorbereidingskrediet ad € 500.000 beschikbaar te stellen.
Schoolbestuur Kindante is reeds geruime tijd in overleg met de gemeente over realisatie van
nieuwbouw voor basisschool de Kingbeek. Deze school is in 2015 ontstaan uit de basisscholen van
Grevenbicht (BS Pastoor Franck en BS Ds. Deeleman) en Obbicht (BS Willibrordus). Het
leerlingaantal van de school daalt geleidelijk, hetgeen blijkt uit de leerlingaantallen van de afgelopen
jaren (2017-2020) en de leerlingenprognose tot en met 2039:
School

BS de Kingbeek

2017
289

2018
285

2019
276

2020
256

2021

2022

2023

2024

2029

2034

2039

265

258

258

254

257

250

237

De bestaande schoolgebouwen zijn technisch en onderwijskundig verouderd en/of niet groot
genoeg om de gehele school te huisvesten. Kindante heeft daarom aangegeven voorstander te zijn
van realisatie van een nieuw Integraal Kindcentrum, bij voorkeur centraal in het voedingsgebied
zodat de school goed bereikbaar is voor leerlingen uit beide kernen. Naar verwachting wordt
hiermee tevens bereikt dat de leerlingen zoveel mogelijk behouden blijven voor basisschool de
Kingbeek, en niet zullen kiezen voor andere scholen in de omgeving.
Tegelijkertijd hebben ook de buitensportverenigingen (voetbal en tennis) aangegeven behoefte te
hebben aan een nieuwe, bij voorkeur centraal gelegen sportaccommodatie. Evenals de school
worden ook de sportverenigingen geconfronteerd met een structurele daling van hun
ledenaantallen, waardoor de levensvatbaarheid op termijn in het geding komt. Om deze reden zijn
de tennis- en voetbalclubs van Obbicht en Grevenbicht inmiddels samengegaan in SV Argo
(voetbal) en TC Bicht ’14 (tennis). In de afgelopen jaren heeft het aantal jeugdleden van de
sportverenigingen zich als volgt ontwikkeld:
Vereniging

VV Obbicht
W Armada
SV Argo
TC Bicht'14
Totaal

2017

2018

2019

2020

39
97

42
88

45
77

60

59

43

114
34

196

189

165

148

Op grond van de bevolkingsprognose en de ontwikkeling van het aantal jeugdleden zullen de
ledenaantallen van de verenigingen in de komende jaren naar verwachting nog beperkt dalen.
Ten behoeve van definitieve besluitvorming is in overleg met vertegenwoordigers van basisschool
de Kingbeek, SV Argo en TC Bicht’14 een stedenbouwkundig ontwerp voor de unilocatie tot stand
gekomen. Hiervoor zijn ook een aantal aanvullende onderzoeken (o.m. geluid, verkeer, bodem)
uitgevoerd. Het ontwerp is besproken met omwonenden en andere belanghebbenden, en
vervolgens voor eenieder gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Op 23 december 2019
heeft uw College ingestemd met het stedenbouwkundig ontwerp. Parallel aan het
stedenbouwkundig ontwerp is wijziging van het bestemmingsplan voorbereid en zijn de benodigde
voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. In maart 2020 heeft uw college ingestemd met het
voorontwerp bestemmingsplan en is het voorontwerp in procedure gebracht. Na beoordeling van
de hierop ingediende inspraakreacties en de reacties in het kader van het vooroverleg zal het
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ontwerp bestemmingsplan ter besluitvorming aan uw College worden voorgelegd. Op basis hiervan
zal de verdere bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.
Tevens zijn in dit kader - zoals afgesproken met de gemeenteraad - de eerder uitgevoerde
haalbaarheidsonderzoeken door Royal HaskoningDHV (onderwijs) en de RO groep (sport)
geactualiseerd. Hierbij zijn de eerdere onderzoeksresultaten getoetst aan de ontwikkeling van
leerling- en ledenaantallen en de te verwachten kostenontwikkeling voor de voorzieningen. Deze
onderzoeken zijn beperkt tot de voorkeursvariant (centrale huisvesting in het middengebied) en
enkele van de eerder onderzochte alternatieve scenario’s (met name centrale huisvesting school op
huidige schoollocatie Grevenbicht en centrale huisvesting sport op huidig sportcomplex Obbicht).
Zoals verwacht laten deze onderzoeken een verdere terugloop van het aantal leerlingen c.q. leden
zien, hetgeen echter niet leidt tot substantiële vermindering van het programma van eisen, of
andere inzichten over het project. Inmiddels zijn de tennisverenigingen, scholen, voetbalclubs van
beide kernen, vooruitlopend op besluitvorming over centrale huisvesting, in de afgelopen periode
successievelijk gefuseerd.
Op de vrijkomende sportlocaties zullen de natuur- en landschapswaarden worden versterkt.
In verband met de verdere voortgang dient op korte termijn een definitief besluit te worden genomen
over de realisatie van de unilocatie en het beschikbaar stellen van het hiervoor benodigde krediet.
Op basis hiervan kan de bestemmingsplanprocedure verder worden doorlopen en worden gestart
met de verwerving van de benodigde grond. Uitstel van besluitvorming zal zeker leiden tot verdere
vertraging van het project.
Leefbaarheid
Door centrale huisvesting tussen Grevenbicht en Obbicht blijven de onderwijs- en
sportvoorzieningen voor de inwoners van beide kernen goed bereikbaar, waarmee ook een
belangrijke randvoorwaarde wordt ingevuld voor de instandhouding van de school en de
sportverenigingen. Hiermee wordt een verdere terugloop van het voorzieningenniveau voorkomen.
In combinatie met de herontwikkeling van de vrijkomende onderwijs- en sportlocaties ten behoeve
van gerichte woningbouw- en landschaps-Znatuurontwikkeling wordt hiermee een belangrijke
bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van de beide kernen. De herontwikkeling van de onderwijsen sportschoollocaties zal in een interactief proces met de bewoners verder worden uitgewerkt.
Daarnaast wordt ter bevordering van de leefbaarheid van betrokken kernen het voormalige kantoor
van de Woningstichting Obbicht en Papenhoven (Obbichter Markt, Obbicht) geschikt gemaakt voor
een aantal plaatselijke maatschappelijke functies (o.m. Dorpsplatform Obbicht in Beweging,
wijksteunpunt en de Heemkundevereniging Bicht), ook ten behoeve van het behoud van de
leefbaarheid van de kern. Deze ontwikkeling maakt geen deel uit van onderhavig project en wordt
gerealiseerd in goed overleg tussen de hierbij direct betrokken partijen (inclusief gemeente en
ZoWonen). Realisatie hiervan is mogelijk door externe bijdragen van ZoWonen en vanuit het
leefbaarheidsfonds Maaswerken.
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Financiën
Op basis van de actualisering van de haalbaarheidsonderzoeken, aangevuld en gecorrigeerd met
de bevindingen uit andere onderzoeken, gemeentelijke beleidsuitgangspunten, ervaringscijfers en
normbedragen zijn met de realisatie van de centrale onderwijs- en sportvoorziening de volgende
kosten gemoeid:
Stichtingskosten

Onderwijs

Grond kosten
Verkeersmaatregelen en infrastructuur
Integraal Kindcentrum
Gymzaal
Club- en kleedgebouw
Sportvelden en infra sportcomplex

€ 249.000
€ 503.000
€3.995.000
€ 1.089.000

Kosten

€ 5.836.000

Sport

€812.000
€215.000

Totaal

€ 1.513.000
€ 1.416.000

€ 1.061.000
€718.000
€ 3.995.000
€ 1.089.000
€ 1.513.000
€ 1.416.000

€ 3.956.000

€ 9.792.000

€ 500.000

Interne, overige en onvoorziene kosten
Totaal

€ 10.292.000

€214.000

Af: Restant voorbereidingskrediet
Krediet

€ 10.078.000

De totale investering inclusief sportvoorzieningen is berekend inclusief BTW. Voor de realisatie van
sportterreinen geldt de SPUK regeling, op basis waarvan de kostprijsverhogende inkoop-BTW wordt
gecompenseerd door het ministerie van VWS. Deze regeling loopt nog tot en met het boekjaar
2023. Op grond van een eerste inschatting zou dit een voordeel van € 700.000 kunnen opleveren.
Een eventueel voordeel zal in mindering worden gebracht op het krediet.
Van het in 2017 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet resteert nog € 214.000. Dit restant kan
worden toegevoegd aan het totaalkrediet en is nodig voor de lopende voorbereiding van het project.
Na realisatie zal het totaalkrediet inclusief voorbereidingskrediet worden geactiveerd.
Het benodigde krediet alsmede de hierop gebaseerd kapitaallasten voor de realisatie van de
centrale onderwijs- en sportvoorziening komen ten laste van de beschikbare financiële ruimte voor
nieuw beleid. Het krediet kan ten laste worden gebracht van het Investeringsprogramma Jaarschijf
2022-2023. Op grond van bovengenoemde kostenberekening bedragen de kapitaallasten voor deze
voorziening € 492.000. De begrotingswijziging zal op basis van de definitief vastgestelde
investeringsbedragen worden opgesteld. Hierin worden ook de inkomsten uit herontwikkeling en
toegekende bedragen uit aangevraagde subsidies meegenomen. Het nu aangevraagde krediet is
een indicatief bedrag op basis van de nu bekende informatie.
Naast realisatie van de unilocatie maakt ook de herontwikkeling van de vrijvallende onderwijs- en
sportlocaties (incl. locatie gymzaal Obbicht) deel uit van het project. Op grond van een eerste
planeconomische berekening worden de kosten hiervan geraamd op€ 1.800.000. Uitgangspunt van
deze berekening is realisatie van een aantal levensloopbestendige woningen op de voormalige
schoollocaties, en natuur-/ landschapsontwikkeling op de huidige sportlocaties. Uitwerking van deze
plannen zal plaatsvinden in samenspraak met bewoners. De kosten hiervan kunnen taakstellend
worden gefinancierd uit de vrijvallende kapitaallasten (in 2021 € 68.000, hetgeen correspondeert
met een investeringsvolume van € 1.367.000), grondexploitatie en subsidies (bestuursakkoord
(BAK), kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC), sociale agenda en natuur- en
landschapsontwikkeling). Het project sluit met name goed aan bij de uitgangspunten van het kader
KLC; hiervoor is inmiddels een subsidieaanvraag in voorbereiding.
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Beginspraak
•
Reeds vanaf 2010 - in het kader van de Leefbaarheidsagenda 2025 - is met bewoners
gesproken over de wijze waarop de onderwijs- en sportvoorzieningen van Grevenbicht en
Obbicht zouden moeten worden gehuisvest. Mede om deze reden zijn een aantal
haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, waarbij zowel de participerende partijen alsook de
bewoners zijn betrokken.
• Na het besluit van Uw raad over de verdere uitwerking van de voorkeursvariant (centrale
huisvesting in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht) zijn de school en de
buitensportverenigingen betrokken bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig
ontwerp. Voorafgaand aan besluitvorming hierover is een informatiebijeenkomst
georganiseerd, bij welke gelegenheid eenieder kennis kon nemen van het ontwerp en hierop
kon reageren. Met inachtneming hiervan is het stedenbouwkundig ontwerp door het College
vastgesteld.
• Daarnaast is Uw raad ook periodiek geïnformeerd over de voortgang van het project. In
oktober 2018 heeft op verzoek van de gemeenteraad een Pleinsessie plaatsgevonden in de
Ronde, waarbij voor- en tegenstanders in de gelegenheid zijn gesteld hun standpunt over
het project tot te lichten. De gemeenteraad kon aldus kennisnemen van diverse meningen,
en is in de gelegenheid gesteld hier vragen over te stellen. Naar aanleiding hiervan zijn de
personen en organisaties die tijdens de Ronde hadden ingesproken uitgenodigd voor
individueel overleg met wethouder Meekels.
• In februari 2020 is het stedenbouwkundig ontwerp toegelicht in de Ronde.
Inspraak
Aanvullend op de inspraakmogelijkheid in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan bestaat
de mogelijkheid tot indienen van zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan.
Juridisch
•
Voor realisatie van de unilocatie in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht dient
het bestemmingsplan te worden gewijzigd. De gemeenteraad moet het bestemmingsplan
vaststellen. Op het ontwerp bestemmingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend en
tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld.
• Ten behoeve van de onderbouwing van de financiële haalbaarheid van het project wordt
tevens een exploitatieplan opgesteld.
• Ook dient voor de voorziening een omgevingsvoorziening te worden verleend, waartegen
bezwaar of beroep mogelijk is.
• De voor de voorziening benodigde grond dient nog te worden verworven.
Kanttekeningen
Uit informatiebijeenkomsten is gebleken dat er een breed draagvlak bestaat voor realisatie van een
nieuwe voorziening in het middengebied. Er is rekenschap van de standpunten van tegenstanders
van het project. Er wordt dan ook rekening gehouden met juridische procedures, zowel in het kader
van een bestemmingsplanwijziging en het verlenen van een omgevingsvergunning als voor de
grondverwerving. Dit kan leiden tot een langere doorlooptijd van het project en tot hogere kosten.
Planning
18 juni 2020
9 juli 2020
September 2020
December 2020
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Bijlagen
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:
Bijlage 5:
Bijlage 6:
Bijlage 7:

actualisatie financieel haalbaarheidsonderzoek IKC Grevenbicht-Obbicht, RHDHV
actualisering onderzoek buitensport Obbicht-Grevenbicht, RO groep
kostenberekening unilocatie
financiële consequenties herontwikkeling vrijkomende locaties Grevenbicht-Obbicht
boekwaarde en kapitaallasten vrijvallende onderwijslocaties
uitgaven voorbereidingskrediet
begrotingswijziging
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