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1 Inleiding
Tot een haalbaarheidsonderzoek naar een onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht is door het
college besloten bij de start van de 2e fase gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht op 30 oktober
2018.
Toen is tevens door het college besloten tot het samenstellen van een Gebiedsplan Zuilense
Vecht (bureau Hosper 22 juli 2019; zie B&W 15 en 29 oktober, commissie fysiek domein 3
december 2019). Het gebiedsplan is inmiddels afgerond en kreeg de steun van alle fracties
in de raad op 17 december 2019. In het Gebiedsplan is de haalbaarheid van een
onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht al op een aantal aspecten bevestigd. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de locatie van de voorziening, geluid en parkeerruimte. Teksten uit het
Gebiedsplan voor deze aspecten zijn in dit haalbaarheidsonderzoek opgenomen met
verwijzingen in voetnoten.
Dit haalbaarheidsonderzoek beantwoordt de vraag of een onderwijsvoorziening in de
gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht mogelijk is. Nadat die vraag beantwoord is, wordt
onderzocht wat de capaciteit moet zijn, welke functies wenselijk zijn en wat een rol speelt bij
de keuze voor een schoolbestuur die op deze plek een onderwijsvoorziening zal kunnen
beginnen. Waar de leerlingen vandaan komen voor de eventuele onderwijsvoorziening wordt
beschreven. Met hoe veel en met welke kinderen zal een onderwijsvoorziening in Zuilense
Vecht een haalbaar project zijn. Volgt een overzicht hoe de capaciteit van alle schoollocaties
in Maarssen-Dorp zich over meerdere jaren ontwikkelt. Een conclusie sluit het
haalbaarheidsonderzoek af.
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2 Omvang Zuilense Vecht
In Zuilense Vecht komen twee woongebieden. In het noorden, in de gemeente Stichtse Vecht,
komt een woongebied in aansluiting op OpBuuren. Hier is ruimte voor 125-150 woningen,
waarvan 30% sociale woningbouw. Om de nieuwe woonvelden maximaal aan te laten sluiten
op OpBuuren, worden de woningen dichter bij de Sportparkweg gepositioneerd dan in de
GebiedsVisie Zuilense Vecht. 1 Hierdoor neemt het oppervlak van het woonveld toe, en is er
ruimte voor meer woningen dan de in de GebiedsVisie genoemde 125.
In het zuiden van Zuilense Vecht, in de gemeente Utrecht, zal het woongebied uit twee
woonvelden bestaan. In het westen ligt een strook met rijwoningen, in aansluiting op de
rijwoningen aan het Theo Thijssenplein. In het oosten ligt een groter woonveld, dat aansluit
op de nieuwbouw van Zuilen. In totaal is in het Utrechtse deel van Zuilense Vecht ruimte voor
225 woningen. 2 Dit bestaat uit 35% sociale woningbouw en 25% middenhuur. Dat is
significant meer dan de in de GebiedsVisie genoemde 30% sociale en 10% middeldure
huurwoningen, daarmee gevolg gevend aan Amendement Ruimte voor iedereen in Zuilense
Vecht, besloten door de gemeenteraad Utrecht op 7 juli 2018. 3

3 Mogelijkheid onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht
De Gemeente Stichtse Vecht heeft destijds in de uitbreidingswijk OpBuuren geen
onderwijsvoorziening gerealiseerd. Uit die wijk komen nu circa 225 leerlingen voor het
basisonderwijs. Die leerlingen bezoeken bestaande scholen in Maarssen-Dorp. Vanuit de
woningbouwplannen in Utrechtse en Stichtse Vechtse plangebieden in Zuilense Vecht
worden circa 90 leerlingen verwacht. Het aantal van circa 90 leerlingen maakt het niet
noodzakelijk om een onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht te realiseren. Echter, voor deze
leerlingen is zonder uitbreiding of nieuwbouw geen ruimte in de bestaande scholen in
Zandweg-Oostwaard of Maarssen-Dorp. Ook gezien de afstand tot de al beschikbare
onderwijsvoorzieningen is een nieuwe onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht niet
noodzakelijk. Mogelijk is de onderwijsvoorziening wel. De Gemeente Stichtse Vecht bereikt
betere spreiding van onderwijs en reductie van verkeersdruk (en C02-uitstoot) op MaarssenDorp. Ook ligt beweging om de hoek voor de leerlingen van de onderwijsvoorziening op het
herontwikkelde sportpark Zuilense Vecht. En dus gezien het feit dat er toch al uitbreiding of
nieuwbouw nodig is om de schoolkinderen uit Zuilense Vecht te kunnen huisvesten is het een
goede optie om deze huisvesting te realiseren in Zuilense Vecht. Met een herschikking van

1

Gebiedsvisie Zuilense Vecht (vastgesteld in de gemeenteraad Utrecht dd 7 juni 2018 en in de
gemeenteraad Stichtse Vecht dd 6 maart 2018)
2

Raadsbrief Gebiedsplan Zuilense Vecht, 23 januari 2020, stelt dat gemeente Utrecht de indicatie
circa 225 woningen vervangt door een bandbreedte indicatie van 200-300 woningen.
3

Gebiedsplan Zuilense Vecht 2019, p. 26
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(toekomstige) leerlingen van bestaande scholen wordt een onderwijsvoorziening in Zuilense
Vecht haalbaar. Dit kunnen in principe leerlingen van alle scholen uit Maarssen-Dorp zijn.

4 Opties herschikking
Schoolbesturen Pastoor Ariëns, Vechtstreek en Venen en Wereldkidz komen alle drie graag
in aanmerking voor de onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht. Allen hebben zij leerlingen
uit de voedingsgebieden Oud-Zuilen en OpBuuren, Vechtstreek en Venen en Wereldkidz
tevens uit Utrecht. Zij kunnen een locatie in Zuilense Vecht allen deels vullen.
Voedingsgebieden (o.b.v. telling 10-2017)
10MX00 - De Klaroen
12AY00 - De Pionier
23EW00 - Wereldkidz Palet
23EX00 - Het Kompas loc. en disloc.
31BJ00 - Wereldkidz Bolenstein

Maarssen-Dorp lln
257
327
115
267
202
totalen
1168

Oud-Zuilen lln
0
21
16
0
0
37

Op Buuren lln
0
86
62
62
17
227

Utrecht lln
0
0
45
34
15
94

Tabel 1. Voedingsgebieden van de scholen in Maarssen-Dorp

Vervangende nieuwbouw
Noodzaak van vervangende nieuwbouw is aanwezig als:
a. Op grond van een overeenkomstig NEN 2767 opgestelde bouwkundige rapportage
wordt vastgesteld dat onderhoud en aanpassing niet zal leiden tot de gewenste
levensduurverlenging van tenminste 20 jaar;
b. Dit het gevolg is van een herschikkingsoperatie;
c. Dit het gevolg is van ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening;
d. Er binnen 2000 meter hemelsbreed geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt
is of geschikt te maken is als passende huisvesting voor de school;
e. Het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te
realiseren. 4
Optie 1 Wereldkidz en vervangende nieuwbouw in Zuilense Vecht
Er gaan circa 155 leerlingen uit Oud-Zuilen, OpBuuren en Utrecht naar Wereldkidz Palet
of Wereldkidz Bolenstein. Die zou je kunnen verplaatsen naar Zuilense Vecht. De
consequentie is echter dat de gebouwen van Wereldkidz Palet (Buitenweg 310 en 312) dan
te groot zijn). 5 Vervangende nieuwbouw, om weer te zorgen voor passende huisvesting, is
4

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Stichtse Vecht 2015, Bijlage I, A.2

5

Wereldkidz Palet kreeg in 2001 de uitbouw (Buitenweg 312) die eigendom is van de gemeente. In
2017 zijn tussen schoolbestuur en gemeente voorwaarden voor eigendomsoverdracht
overeengekomen, waaronder gezamenlijk bijdragen aan verbouw en aanpassingen. De raad van
Stichtse Vecht heeft in januari 2018 € 472.349 beschikbaar gesteld voor verbouw. Wereldkidz zou
investeren in aanpassingen. Wereldkidz weet dat dit geld beschikbaar is en kiest er vooralsnog voor
geen gebruik van het beschikbare geld te maken.
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niet aan de orde. Hier komt Wereldkidz op basis van staand beleid niet voor in aanmerking,
omdat hun gebouwen op Buitenweg hoofdzakelijk uit 1990 dateren. De beide
schoolgebouwen zijn te jong om voor vervangende nieuwbouw in aanmerking te komen. 6
Het hoofdgebouw van deze school (Buitenweg 310) is eigendom van het schoolbestuur.
Optie 2 Vechtstreek en Venen en vervangende nieuwbouw in Zuilense Vecht
Er gaan circa 95 leerlingen uit Oud-Zuilen, OpBuuren en Utrecht naar Het Kompas van
Vechtstreek & Venen (Buitenweg 308). Die zou je kunnen verplaatsen naar Zuilense Vecht.
De consequentie is echter dat het gebouw van Het Kompas (Buitenweg 308) dan te groot is.
Vervangende nieuwbouw, om weer te zorgen voor passende huisvesting, is niet aan
de orde. Hier komt Vechtstreek en Venen op basis van staand beleid niet voor in
aanmerking, omdat hun gebouw uit 1990 dateert. De school is te jong om voor vervangende
nieuwbouw in aanmerking te komen. 7 Het gebouw is eigendom van het schoolbestuur.
Optie 3 Scholenstichting Pastoor Ariëns en vervangende nieuwbouw in Zuilense Vecht
Een mogelijkheid is de circa 100 leerlingen die uit Oud-Zuilen en OpBuuren naar de Pionier
van Scholenstichting Pastoor Ariëns in Maarssen-Dorp schoolgaan naar Zuilense Vecht te
verplaatsen. Een onderwijsvoorziening voor enkel die 100 leerlingen van De Pionier is niet
haalbaar, want op termijn wordt dan niet voldaan aan de opheffingsnorm van 159 leerlingen.
Samen met (een deel van) de 90 geraamde leerlingen uit de woningbouw in Stichtse Vecht
kan een onderwijsvoorziening voor De Pionier haalbaar worden. De Pionier komt in
aanmerking voor vervangende nieuwbouw met een oudbouw uit 1956 en als onderdeel van
gebiedsontwikkeling Daalsehoek. 8

Dislocatie
Kunnen de genoemde scholen in Zandweg-Oostwaard, Wereldkidz Palet (Buitenweg 310 en
312), het Kompas (Buitenweg 308) van Vechtstreek en Venen of De Pionier (Thorbeckelaan
2) van Scholenstichting Pastoor Ariëns in aanmerking komen voor een dislocatie?
Een dislocatie is een deel van een school, in een ander gebouw en op een andere locatie dan
het hoofdgebouw, waarmee ruimtegebrek in het hoofdgebouw wordt opgevangen. Met de
6

De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Stichtse Vecht 2015, p. 3 gaat uit van een
levensduur van 60 jaar voor een permanente gebouw: ruimte die door de keuze van het ontwerp en
de aard van de constructie en materialen ten minste 60 jaar als volwaardige huisvesting voor het
onderwijs kan functioneren. In de financiële administratie van gemeente Stichtse Vecht wordt gerekend
met 50 jaar afschrijvingsduur. Actuele boekwaarden zijn hier op gebaseerd. Staand beleid is om na 40
jaar levensduur van een onderwijsgebouw een schouw uit te voeren.

7

Zie noot 4.
Collegebesluit 5 juli 2016 (college stemt in principe in met de denkrichting voor de ontwikkeling
Daalsehoek, inclusief nieuwbouw voor De Pionier, kinderopvang en een nieuwe gymzaal).
8
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mogelijkheid tot het vestigen van een dislocatie kan een gemeente voldoen aan haar plicht
om zorg te dragen voor adequate huisvesting van scholen. Een dislocatie is geen wettelijke
onderwijseenheid, zoals een nevenvestiging, die als zodanig voor (extra) bekostiging in
aanmerking kan komen. Er wordt formeel dan ook geen school gesticht. Ook kent de Wet op
het Primair Onderwijs geen procedurele of inhoudelijke regels voor het starten van een
dislocatie. Voor het vestigen van een dislocatie is derhalve geen toe-/instemming van de
minister van OCW vereist noch van andere schoolbesturen. Een schoolbestuur van een
hoofdvestiging kan op eigen initiatief een dislocatie starten. Kanttekening hierbij is wel dat
akkoord moet zijn bereikt met de gemeente die de huisvesting voor de dislocatie kan
verzorgen. Dislocaties mogen altijd in stand gehouden worden en zijn niet gebonden aan de
gemeentelijke instandhoudingsnorm.
Optie 1 Wereldkidz en een dislocatie in Zuilense Vecht
De locatie Wereldkidz Palet Buitenweg 310 en 312 is een hoofdvestiging (inclusief uitbreiding)
met 251 leerlingen in de telling 10-2017 (Tabel 2). Het Palet heeft 128 leerlingen uit OudZuilen, OpBuuren en Utrecht. Wereldkidz Bolenstein heeft 32 leerlingen uit Oud-Zuilen en
OpBuuren. Zouden er 100 leerlingen naar een dislocatie van Wereldkidz Palet in Zuilense
Vecht gaan, dan blijven er 151 leerlingen over voor de locatie Buitenweg 310 en 312. Met het
potentieel van circa 90 leerlingen uit de nieuwe woningbouw in Zuilense Vecht levert dat totaal
circa 190 leerlingen. Afsplitsing van een dislocatie in Zuilense Vecht van Wereldkidz Palet
Buitenweg 310 en 312 levert:
1. Een kans (potentieel van circa 90 leerlingen uit de nieuwbouw woningen Zuilense Vecht);
2. Een kans (de eventuele dislocatie te vullen met circa 100+90=190 leerlingen);
3. Leegstand in Buitenweg 310 en/of 312;
4. De optie tot afstoten van de uitbreiding Buitenweg 312;
5. Bij het eventueel afstoten van de uitbreiding Buitenweg 312 door Wereldkidz zal er
overeenstemming met de gemeente moeten bestaan over de alternatieve huisvesting van
de kinderen.
De gemeente heeft in 2001 de uitbreiding Buitenweg 312 gefinancierd en heeft in 2018
overeenstemming bereikt over eigendomsoverdracht van deze uitbreiding aan Wereldkidz.
Bij eigendomsoverdracht zullen beheer en exploitatie van het pand op het schoolbestuur
overgaan.
Optie 2 Vechtstreek en Venen en een dislocatie in Zuilense Vecht
De locatie Kompas Buitenweg 308 van Vechtstreek en Venen is de hoofdlocatie met nu al
een dislocatie in Maarssen-Dorp. Deze laatste dislocatie zal opgaan in het kindcentrum
Harmonieplein. In dat kindcentrum zullen circa 230 leerlingen naar het Kompas schoolgaan.
Vanaf de telling 10-2017 (zie Tabel 2) zijn er circa 170 leerlingen over voor Kompas
Buitenweg 308. Afsplitsing van een tweede dislocatie in Zuilense Vecht van Kompas
Buitenweg 308 levert:
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1.
2.
3.
4.

Een kans (potentieel van circa 90 leerlingen uit de nieuwbouwwoningen Zuilense Vecht);
Een kans (de eventuele dislocatie te vullen met circa 95+90=185 leerlingen);
Leegstand in het Kompas locatie Buitenweg 308;
Een risico (twee locaties mogelijk niet optimaal gevuld, circa 170+90=260 leerlingen
rechtvaardigt niet twee locaties).

Optie 3 Scholenstichting Pastoor Ariëns en een dislocatie in Zuilense Vecht
De locatie De Pionier Thorbeckestraat 2 is de hoofdvestiging met circa 467 leerlingen in de
telling 10-2017 (Tabel 2). De Pionier trekt circa 105 leerlingen uit Oud-Zuilen en OpBuuren.
Met het potentieel van circa 90 leerlingen uit de nieuwe woningbouw in Zuilense Vecht
levert dat totaal circa 195 leerlingen voor een eventuele dislocatie. De hoofdvestiging in
Maarssen-Dorp zou dan kunnen blijven functioneren als grote dorpsschool voor circa 350
leerlingen vanuit voedingsgebied Maarssen-Dorp. Afsplitsing van een dislocatie in Zuilense
Vecht van De Pionier Thorbeckestraat 2 levert:
1. Een kans (potentieel van circa 90 leerlingen uit de nieuwbouw woningen Zuilense Vecht);
2. Een kans (de eventuele dislocatie te vullen met circa 105+90=195 leerlingen);
3. Geen leegstand in de hoofdvestiging omdat die locatie nieuwbouw krijgt in Kindcentrum
Daalse Hoek en dus de capaciteit van de hoofdvestiging nu mee bepaald kan worden;
4. Beide locaties qua omvang gebaseerd kunnen worden op actuele ruimtebehoefte.

Geen onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht: consequenties
Wat gebeurt er als er besloten wordt geen onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht te
realiseren?
1. Zoeklocatie in plan Zuilense Vecht valt vrij
De in het Gebiedsplan Zuilense Vecht gereserveerde zoeklocatie voor een
onderwijsvoorziening valt vrij; er zal hiervoor een andere invulling gevonden moeten
worden in de gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht;
2. Elders opvangen van groei met leerlingen
De verwachte groei met, naar schatting 90 leerlingen, vanuit de nieuwbouwwoningen in
Zuilense Vecht zal er komen. In dit scenario moet uitbreiding van bestaande scholen of
aanpassing van de omvang van nieuwbouwscholen in Maarssen-Dorp waaronder
Zandweg-Oostwaard worden onderzocht. Hierbij de volgende opmerkingen:
a. Maarsen-Dorp: omvang van het Kindcentrum Harmonieplein is in het Voorlopig
Ontwerp vastgesteld; hierin zitten Wereldkidz Bolenstein en de dislocatie van het
Kompas, dit gebouw kan vanuit de kaders in het ontwerpbestemmingsplan niet
groter worden gerealiseerd qua bouwvlak;
b. Maarssen-Dorp: De Pionier heeft in de oktobertelling 10-2019 475 leerlingen;
omdat voor De Pionier nog geen definitief plan bestaat voor de vervangende
nieuwbouw van de school, zou vergroting van de nieuwbouwschool mogelijk zijn.
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Er is echter bekend dat de omwonenden in het plangebied Daalsehoek - waar de
vervangende nieuwbouw gepland is - graag juist een kleinere school wensen;
c. Zandweg-Oostwaard: Wereldkidz Palet Buitenweg 310 en 312 heeft al de
uitbreiding uit 2001. Op de locatie is verdere uitbreiding problematisch.
d. Zandweg-Oostwaard: Kompas Buitenweg 308. Op de locatie is uitbreiding
problematisch, en wel mogelijk.

5 Tellingen en prognoses
Tellingen leerlingen op scholen Maarssen-Dorp tellling10-2017 telling 10-2018 telling 10-2019
10MX00 - De Klaroen
282
282
296
12AY00 - De Pionier
467
466
475
23EW00 - Wereldkidz Palet
251
244
242
23EX00 - Het Kompas loc. en disloc.
401
393
396
31BJ00 - Wereldkidz Bolenstein
270
260
253
totaal leerlingen Maarssen-Dorp
1671
1645
1662

Tabel 2. Leerlingentellingen voor scholen in Maarssen-Dorp

Deze leerlingentellingen laten geen majeure verschuivingen zien. 9 De verwachting is dat de
aantallen qua herkomst van leerlingen uit Oud-Zuilen, OpBuuren en/of Utrecht vergelijkbaar
zullen zijn als die in Tabel 1 hierboven gegeven. In bijlage 1 zijn de gedetailleerde
leerlingenprognoses gegeven voor de scholen in Maarssen-Dorp (2018).
Het is moeilijk te voorspellen hoe de vulling van een onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht
zal verlopen. Het kan zijn dat (toekomstige) leerlingen die nu naar de scholen in ZandwegOostwaard gaan, een onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht zullen verkiezen. Als de
capaciteit van de onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht bescheiden wordt ingezet zal deze
zich snel vullen. Dan zullen leerlingen uit bijvoorbeeld de nieuwbouw woningen in Zuilense
Vecht naar de scholen in Zandweg-Oostwaard (moeten) gaan.
Voor wat betreft het leerlingenaanbod van andere scholen in Maarssen-Dorp – Klaroen en
Wereldkidz Bolenstein – geldt dat woningbouw in het dorp doorgaat en bijvoorbeeld in
Zogwetering en de Planetenbaan een ontwikkeling is gestart die komende jaren in de
leerlingenprognoses zichtbaar worden.
Voor wat betreft leerlingen uit Utrecht is het moeilijk te voorspellen wat de vestiging van een
onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht aan migratie van leerlingen vanaf Wereldkidz Palet
Buitenweg 310 en 312 of Het Kompas Buitenweg 308 betekent. Tevens is het moeilijk te
peilen of de onderwijsvoorziening meer nieuwe leerlingen uit Utrecht Noordwest zal
aantrekken. De richting of denominatie van de onderwijsvoorziening kan hierbij een rol
spelen.
9

Een nieuwe leerlingenprognose 2020 voor de scholen in Maarssen-Dorp is in voorbereiding. De
leerlingenprognoses 2018 per school in Maarssen-Dorp zijn als Bijlage 1 opgenomen.
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Ook is vastgesteld dat 110 leerlingen vanuit Stichtse Vecht naar school gaan op Utrechtse
scholen. Hiervan gaan 21 kinderen naar scholen voor specifieke doelgroepen (11 EbenHaëzerschool, 7 Vrije School Utrecht, 3 Islam Bs Aboe Da’oed), de overige kinderen van de
110 gaan naar scholen met diverse ligging in Utrecht, gemiddeld 1 tot 6 per school, dus
gespreid. Uit deze groep kunnen ouders voor de onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht
kiezen. Scholen uit Utrecht-Noordwest met samen 20 leerlingen uit Stichtse Vecht en met
ligging dichtbij Zuilense Vecht zijn (vergelijk op de kaart met scholen):
• De Kleine Vliegenier (6 leerlingen)
• Prinses Margriet (5 leerlingen)
• KBS Ludger (4 leerlingen)
• KBS Wijzer aan de Vecht (3 leerlingen)
• CBS De Schakel (2 leerlingen)

Figuur 1. Scholen in Maarssen-Dorp en Utrecht-Noordwest

6 Capaciteit
Uit het voorgaande blijkt dat een omvang voor de eventuele onderwijsvoorziening in Zuilense
Vecht ingezet kan worden op circa 160-200 leerlingen. Om grotere herverdelingseffecten te
voorkomen met bestaande scholen zal er een plafond van bijvoorbeeld 200 leerlingen worden
voorgesteld gedurende een nader te bepalen aantal jaren.
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7 Functies
Gymzaal
Vanuit de onderwijsvoorziening zal kunnen worden gegymd in de naastgelegen OVVO-hal.
Met enkele aanpassingen voor schoolgymnastiek zal de zaal functioneren. Er hoeft dus geen
nieuwe gymzaal gerealiseerd te worden. 10

Kinderopvang
Het opnemen van kinderopvang in een eventuele onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht
maakt een doorgaande leerlijn mogelijk. In Stichtse Vecht wordt de realisatie van (integrale)
kindcentra in nieuwbouwprojecten gefaciliteerd. Dit is ook hier uitgangspunt.

8 Denominatie
Er is een onderscheid tussen een procedure voor een nieuwe school en voor een dislocatie.
Besluitvorming over een dislocatie is aan het college omdat dit beleidsuitvoering betreft (zie
ook paragraaf 4). In geval van een nieuwe school wordt er een brede afweging gemaakt op
basis van onder andere een goede spreiding van openbaar, protestants-christelijk, bijzonderalgemeen en katholiek onderwijs in Stichtse Vecht. De raad heeft hier een rol in naast haar
budgetrecht, waarna uiteindelijk de Minister een besluit neemt.

9 Overzicht onderwijsvoorzieningen Maarssen-Dorp

Tabel 3: Globaal overzicht saldo ruimtebehoefte en beschikbare ruimte

10

Gebiedsplan Zuilense Vecht 2019, p. 79
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Ruimtebehoefte Pronexus juni 2018
10MX00 - De Klaroen
12AY00 - De Pionier
23EW00 - 't Palet Buitenweg
23EX00 - Het Kompas loc. en disloc.
31BJ00 - Wereldkidz Bolenstein
Totaal Maarssen dorp

2018
1641
2554
1463
2217
1558

2019
1641
2564
1473
2282
1558

9433

9518

2020
1657
2584
1478
2353
1568

2021
1631
2589
1498
2423
1563

2022 2025
1626 1621
2554 2464
1483 1432
2453 2443
1548 1528

2030
1657
2428
1412
2438
1543

2035
1657
2403
1412
2418
1538

2038
1664
2408
1417
2428
1543

9640 9704
9664 9488
9478
9428
9460
bron: leerlingenprognoses pronexus d.d. juni 2018
Beschikbaar BVO Permanent
2018 2019 2020 2021 2022 2025
2030 2035 2038
MA de Ruyterstraat, Klaroen
1679
1679
1679 1679
1679 1679
1679
1679
1679
Buitenweg 308, Kompas
792
792
792
792
792
792
792
792
792
Bolensteinsestraat, Kompas dislocatie
980
980
980 1372
1372 1372
1372
1372
1372
Thorbeckelaan, Pionier
2287
2287
2287 2287
2554 2554
2554
2554
2554
Buitenweg 310, Palet
610
610
610
610
610
610
610
610
610
Buitenweg 312, Palet
624
624
624
624
624
624
624
624
624
Gaslaan 22, Wereldkiz
1183
1183
1183 1558
1558 1558
1558
1558
1558
Totaal Maarssen Dorp
8155
8155
8155 8922
9189 9189
9189
9189
9189
rood zegt permanente capaciteit beschikbaar
Aanwezig / behoefte
2018 2019 2020 2021 2022 2025
2030 2035 2038
BVO permanent beschikbaar
8155
8155
8155 8922
9189 9189
9189
9189
9189
Ruimtebehoefte uit Prognoses 2018
9433
9518
9640 9704
9664 9488
9478
9428
9460
(Tijdelijke) ruimtebehoefte -1278 -1363 -1485
-782
-475 -299
-289
-239
-271
rood zegt tekort
Beschikbaar BVO Tijdelijk
2018 2019 2020 2021 2022 2025
2030 2035 2038
Bibliotheek Harmonieplein
104
104
104
104
optie bso ruimte in bibliotheek Harmonieplein
0
0
0
0
huur Kompas Buitenweg
50
50
50
50
0
0
0
0
0
extra huur Kompas Buitenweg
50
50
50
0
0
0
0
0
extra ruimte Troelstrastraat
375
375
375
375
875
875
875
875
875
0
0
Portaal schoolwoninigen tijdelijk
0
0
0
Pionier tijdelijke uitbreiding
300
300
300
300
Totaal BVO tijdelijk beschikbaar
829
879
879
879
875
875
875
875
875
(Tijdelijke) ruimtebehoefte -1278 -1363 -1485 -782
-475 -299
-289
-239 -271
Saldo
-449 -484 -606
97
400
576
586
636
604
onder saldo zegt rood tekort
onder saldo zegt groen er is voldoen capaciteit (tijdelijke) huisvesting

Tabel 4. Detail overzicht saldo ruimtebehoefte en permanent en tijdelijk beschikbare ruimte

Tabel 3 geeft globaal aan dat vanaf circa 2022/2025 de beschikbare ruimte groter is dan de
ruimtebehoefte. Dit is echter nog inclusief de tijdelijke huisvesting op Troelstrastraat 58.
Tabel 4 geeft een detail overzicht voor de scholen in Maarssen-Dorp. Bovenaan staat de
ruimtebehoefte voor de scholen in vierkante meters inclusief de prognoses voor de
ruimtebehoefte tot en met 2038. Vervolgens wordt de opgave van de beschikbare vierkante
meters vermeld. In rode cijfers zijn mutaties in de capaciteit aangegeven. Wereldkidz
Bolenstein (Gaslaan 22) en Kompas dislocatie (Bolensteinsestraat 9) worden beide
opgenomen in de nieuwbouw Kindcentrum op het Harmonieplein. Voor de Pionier (nu
Thorbeckestraat 2) is hier de in vervangende nieuwbouw beoogde capaciteit weergegeven.
Onder in de tabel is de beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting gegeven. Deze is in aanloop
naar nieuwbouwprojecten voor Wereldkidz Bolenstein, de Kompas dislocatie en voor de
Pionier nodig. Tabel 4 toont dat de capaciteit onderwijshuisvesting in Maarssen-Dorp tegen
2022/2025 afdoende is als de tijdelijke huisvesting op de Troelstrastraat 58 in gebruik blijft.
Deze tijdelijke huisvesting op de Troelstrastraat 58 is in de tabel als capaciteit aangehouden
tot 2038. Deze tijdelijke locatie kan als wissellocatie dienst doen indien er onverwacht toch
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meer capaciteit nodig is. Troelstrastraat 58 is verbouwd als tijdelijke locatie en kan zonder
extra investeringen gebaseerd op een meerjarenplanning niet als permanente
onderwijshuisvesting dienen. Blijkt de capaciteit op Troelstrastraat 58 niet langer nodig dan is
herontwikkeling op deze locatie goed mogelijk. Indien tot een onderwijsvoorziening in
Zuilense Vecht wordt besloten dan neemt de kans op herontwikkeling van Troelstrastraat 58
toe.
Tabel 4 bevat geen simulatie voor het realiseren van een onderwijsvoorziening in Zuilense
Vecht. Reden hiervoor is dat in dit haalbaarheidsonderzoek niet een keuze wordt gemaakt
welke van drie mogelijke schoolbesturen (zie verder paragraaf 4) een eventuele
onderwijsvoorziening zal vullen. Voor een onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht kan
gerekend worden met een capaciteitstoename van circa 1.000 m2 BVO.

10 Locatie en het gewenste profiel
Uitgangspunt is dat de onderwijsvoorziening naast ruimte voor onderwijs ook ruimte voor
kinderopvang zal bevatten. Voor de onderwijsvoorziening wordt gedacht aan een sportprofiel,
dat betekent dat er binnen het geboden onderwijs extra aandacht is voor het stimuleren van
beweging en sport door de leerlingen. Dit maakt de onderwijsvoorziening tot een
complementaire functie ten opzichte van de sportvoorzieningen aan het lint en in het gebied. 11
De onderwijsvoorziening vormt een twee-eenheid met de naastgelegen OVVO-hal. De
onderwijsvoorziening zal dan ook zorgvuldig worden gepositioneerd ten opzichte van zowel
de OVVO-hal als het lint. Daarnaast is er vanuit de tennisvereniging de intentie om te
verkennen of het gezamenlijk gebruik van hun kantine met de onderwijsvoorziening mogelijk
is. Dit versterkt de synergie tussen de bestaande functies sport en onderwijs. 12

11 Externe veiligheid en geluid
Externe veiligheid
Voor externe veiligheid zijn de hogedruk aardgasleiding, welke door het plangebied loopt, en
het Amsterdam-Rijnkanaal relevant. De nabij het plangebied gelegen hogedrukaardgasleiding W-500-01 heeft geen plaatsgebonden risicocontour van PR10-6 per jaar ter
hoogte van het plangebied. Dit betekent dat wordt voldaan aan de gestelde grenswaarde uit
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) voor het plaatsgebonden risico. Het
plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
Het groepsrisico ter hoogte van het plan is gering. Daarnaast wordt het hoogste punt van het
groepsrisico door de voorgenomen ontwikkeling niet beïnvloed. Het hoogste punt van het
groepsrisico wordt namelijk bepaald door de bestaande woonwijk Zuilen. Het groepsrisico
vormt daarmee geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Op basis van de

11
12

Gebiedsplan Zuilense Vecht 2019, p. 9
Gebiedsplan Zuilense Vecht 2019, p. 9

Pagina 13 van 22

risicoberekening van de hogedrukaardgasleiding kan geconcludeerd worden dat er, wat
betreft externe veiligheid, geen belemmeringen zijn voor de voorgenomen plannen in het
plangebied. Wel dient hierbij rekening gehouden te worden met de belemmeringenstrook van
vijf meter, welke vrijgehouden dient te worden van bebouwing. 13
Geluid
Zuilense Vecht ligt binnen de vanuit de Wet Geluidhinder aangegeven zones van de
Amsterdamsestraatweg, Burgemeester Norbruislaan, Sportparkweg, spoorlijn UtrechtAmsterdam en industriegebied Lage Weide. Uit berekeningen blijkt dat de maximale
ontheffingswaarde nergens wordt overschreden. Scheepvaartlawaai valt niet onder de Wet
Geluidhinder, maar moet vanwege een goede ruimtelijke ordening wel worden beoordeeld.
Uit indicatieve berekeningen blijkt dat scheepvaartlawaai de ontwikkeling van Zuilense Vecht
niet in de weg staat. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het geluid van de
onderwijsvoorziening – inclusief kinderopvang - en de sportvelden.
Resultaat
Op voorhand lijken voorgaande aspecten externe veiligheid en geluid het project Zuilense
Vecht niet in de weg te staan. Wel zijn er nadere onderzoeken nodig in het kader van de
verdere uitwerking van Zuilense Vecht. 14

12 Duurzaamheid
Voor nieuwbouw van onderwijsvoorzieningen is vanaf 1 januari 2021 vereist dat deze als
Bijna Energieneutraal gebouw (BENG) worden opgeleverd. De wijzigingen ten aanzien van
de BENG-eisen zullen deel uitmaken van het bouwbesluit. Dit haalbaarheidsonderzoek gaat
uit van (bijna) energie neutrale realisatie. De Gemeente Stichtse Vecht bespreekt met de
schoolbesturen hun bijdragen aan duurzaamheid op energie neutraal of nul op de meter
niveau. Basisschoolbesturen kennen het investeringsverbod waarop sinds 2015 een
coulanceregeling geldt. Die regeling keurt investeren in duurzaamheids-maatregelen met
redelijke terugverdientijd goed. Wetgeving met verdere verruiming van het investeringsverbod
wordt waarschijnlijk in 2022 ingediend en ingevoerd in 2024. Daarmee zijn de mogelijkheden
voor schoolbesturen om te investeren vooralsnog beperkt. De onderwijsvoorziening zal deel
uitmaken van de duurzame planontwikkeling Zuilense Vecht, zie verder het Gebiedsplan
Zuilense Vecht.

13

Vriendelijke mededeling van deze conclusies door Amelia Lukmanto, te verschijnen in
Stedenbouwkundig Programma van Eisen Zuilense Vecht (uit concept 17 februari 2020, p. 49).

14

Gebiedsplan Zuilense Vecht 2019, p. 9-10
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13 Parkeerterreinen
Langs de Amsterdamsestraatweg wordt een nieuw parkeerterrein gerealiseerd, als aanvulling
op de bestaande parkeerterreinen langs de Sportparkweg en naast Sporthal Zuilen. Het
bestaande parkeerterrein aan de Sportparkweg en het nieuwe parkeerterrein aan de
Amsterdamsestraatweg kunnen een kiss&ride krijgen, onder andere voor de eventuele
onderwijsvoorziening. 15

14 Conclusie
1. Conclusie van het haalbaarheidsonderzoek is dat een onderwijsvoorziening in
Zuilense Vecht mogelijk is.
Dit is gebaseerd op:
• De omvang van woningbouw in Zuilense Vecht
• De beschikbaarheid van een geschikte locatie in het Gebiedsplan Zuilense Vecht
• De combinatie van een onderwijsvoorziening met de mogelijkheden voor beweging
op het herontwikkelde sportpark
• Het verwachte voedingsgebied met leerlingen uit Oud-Zuilen, OpBuuren, Zuilense
Vecht en Utrecht
• Verbeterde spreiding van onderwijs

15

•
•

Reductie van verkeersdruk (en CO2-uitstoot) op Maarssen-Dorp
Het meerjarenperspectief voor omvang en spreiding van onderwijsvoorzieningen
in Maarssen-Dorp vanuit Oud-Zuilen, OpBuuren en Zuilense Vecht

•

Zorgplicht van de gemeente voor adequate onderwijshuisvesting

Gebiedsplan Zuilense Vecht 2019, p. 45
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Bijlage 1: leerlingenprognoses scholen Maarssen-Dorp 2018
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