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Inleiding 

Raadsbesluit 10 maart 2022: 
1. Kennis te nemen van de resultaten en risico’s van de 

verschillende scenario’s en samenwerkingsvormen voor realisatie 
van Hart van Haghorst inclusief de financiële, juridisch en 
maatschappelijke haalbaarheidsanalyse in bijlage 1. 

2. Kennisnemen van het Programma van Eisen (bijlage 2) en 
daarbij het college de opdracht te geven om samen met de 
stakeholders te komen tot een definitief Programma van Eisen. 

3. In te stemmen met de strategie om de kinderopvang op basis 
van kostendekkende huur te huisvesten. 

4. In te stemmen met de ontwikkel strategie van scenario 1, fase 1 
Hart van Haghorst. 

5. Het college de opdracht te geven een 
bestemmingsplan/Omgevingsplan voor te bereiden voor het 
plangebied. 

6. Het college de opdracht te geven om een aanbesteding te 
organiseren, voor nieuwbouw van de school, renovatie van de 
gymzaal en bijbehorende wooneenheden. 

7. De verwachte meeropbrengst uit de ontwikkeling fase 1 te 
reserveren voor toekomstige investering die bijdraagt aan fase 2 
van realisatie van Hart van Haghorst op initiatief van private 
partijen. 

‘Onderzoek de 
gecombineerde aanpak 

fase 1 en 2’ met 
betrokken partijen
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Fase 1

Fase 2

Ingetekende ‘fases’ (basis: oorspronkelijke afbeelding uit sociaal-ruimtelijke visie)

Schematische verbeelding wat 
‘fase 1 en 2’ is 
(raadsvoorstel 10-3-2022)

Afbeelding uit sociaal-ruimtelijke visie, 
van huidige situatie eigendom
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Terugkoppeling

Raadsbesluit 10 maart 2022: 
1.Kennis te nemen van de resultaten en risico’s 

van de verschillende scenario’s en 
samenwerkingsvormen voor realisatie van Hart 
van Haghorst inclusief de financiële, juridisch en 
maatschappelijke haalbaarheidsanalyse in 
bijlage 1. 

2.Kennisnemen van het Programma van Eisen 
(bijlage 2) en daarbij het college de opdracht te 
geven om samen met de stakeholders te komen 
tot een definitief Programma van Eisen. 

3.In te stemmen met de strategie om de 
kinderopvang op basis van kostendekkende huur 
te huisvesten. 

4.In te stemmen met de ontwikkel strategie van 
scenario 1, fase 1 Hart van Haghorst. 

Terugkoppeling : 
✓ Kennisgenomen van de uitwerking ten tijde van 

de raadscyclus maart 2022.

✓ Kennisgenomen van de stukken ten tijde van de 
raadscyclus maart 2022. 

✓ Stakeholder sessie over Programma van Eisen 
op 18-10-2022. Leidt niet tot aanpassing, vooral 
kleine kansen.

✓ Hanteren strategie in de gesprekken met 
Samenwijs. Status: gesprek nog voeren

✓ Tussenstap: Opvolging gegeven aan de 
toezegging toenmalig wethouder ‘onderzoek of 
gecombineerde aanpak fase 1 en 2 mogelijk is’ 
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✓ Bestemmingsplan zodra helder is welke functie 
waar landt. Bekeken welk voorbereidend 
onderzoek. Quickscan natuurwetgeving gereed.

✓ Tussenstap: Opvolging gegeven aan de 
toezegging toenmalig wethouder ‘onderzoek of 
gecombineerde aanpak fase 1 en 2 mogelijk is’ 

✓ Conclusie uit onderzoek haalbaarheid 
gecombineerde aanpak fase 1 en 2: compacte 
geoptimaliseerde variant schetsontwerp, en 
financieel inzicht haalbaarheid. Het reserveren 
van de meeropbrengst uit fase 1 voor een 
gecombineerde aanpak leidt niet tot positief 
financieel totaalresultaat. 

5. Het college de opdracht te geven een 
bestemmingsplan/Omgevingsplan voor te 
bereiden voor het plangebied. 

6. Het college de opdracht te geven om een 
aanbesteding te organiseren, voor 
nieuwbouw van de school, renovatie van de 
gymzaal en bijbehorende wooneenheden. 

7. De verwachte meeropbrengst uit de 
ontwikkeling fase 1 te reserveren voor 
toekomstige investering die bijdraagt aan 
fase 2 van realisatie van Hart van Haghorst 
op initiatief van private partijen. 

Terugkoppeling
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Terugkoppeling: Proces
Proces van maart 2022 t/m heden

• Verkennend stedenbouwkundig en ontwerpend onderzoek in schetsen en volumes; 

• berekening op basis van schetsontwerp(en); 

• conclusie over de ‘gecombineerde aanpak van fase 1 en 2’

• sessie over het programma van eisen 

Werkgroep: transparant werken en gebruikmakend van elkaars kennis 
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Terugkoppeling: Ruimtelijk 

Programma van Eisen naar een schets vertaald

Verkenning naar de ruimtelijke invulling van Hart van Haghorst ter studie 
naar de haalbaarheid van dit initiatief.
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Nulvariant

Ruimtelijke vertaling van 

Programma van Eisen 

en Sociaal-ruimtelijke

visie van Haghorst (incl. 25 

wooneenheden, uitgangspunt 

‘vrije sector’)
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Geoptimaliseerde 

compacte variant 

Ruimtelijke vertaling van 

Programma van Eisen 

en Sociaal-ruimtelijke

visie van Haghorst (incl. 17

diverse woningen, vrije sector

en sociaal)

Optimalisatie, door compact

ruimtebeslag
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Terugkoppeling: Haalbaarheid
Scenario 1 Fase 1 Scenario 1 Fase 1 

Geïndexeerd 

Scenario 3 Scenario 3 

Geïndexeerd

Werkgroep 

Compacte variant
Nieuwbouw school en 

opvang, renovatie 

gymzaal, 5 app. en 9 

grondgeb. woningen 

(vrije sector, vrije 

verkoop hoogste 

bieder)

Verwachtingswaarde 

bijgesteld: residuele 

grondwaarden + index

Integraal plan, 

nieuwbouw school en 

opvang, nieuwbouw 

gymzaal, nieuwbouw 

MFA, 13 app. en 12 

woningen (vrije sector, 

vrije verkoop hoogste 

bieder)

Verwachtingswaarde 

bijgesteld: residuele 

grondwaarden + index

Integraal plan, 

compact gebouw met 

nieuwbouw school en 

opvang, gymzaal, 

MFA. En  17 

grondgebonden 

woningen incl. sociaal

Verwerving + sloop 0,1 0,12 2 2 1,9

Projectkosten & 

onvoorzien

0,1 0,22 0,2 0,2 0,5

Bouwkosten + 

bijkomende kosten

2,9 3,2 6,3 7,6 5,5

Investeringen 

totaal

3,1 3,5 8,5 9,8 7,9

Opbrengsten + 

beschikbare 

middelen (uit 

begroting)

4,3 4 5,8 5 3,9

Potentiële 

huuropbrengsten

3,4

Resultaat 1,2 0,5 -2,7 -4,8 -0,6

Inzichten financiële 
verkenning maart 2022 
+ geïndexeerd 
november 2022.

Compacte variant 
Concept calculatie 
gemaakt op basis van 
ontwerpen

Bron basistabel: 
Bijlage 1 (10 maart 2022) 
Memo ter beantwoording 
van Motie M-05 “Regie op 
en duidelijkheid over het 
proces Hart van Haghorst”

Getallen zijn in miljoenen

https://hilvarenbeek.notubiz.nl/document/11262376/1/14+Hart+van+Haghorst+%283+bijlage+1+beantwoording+motie+M-05
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Terugkoppeling: Haalbaarheid

Rol, positie en risico gemeente 

Positie gemeente

Begroting
• nieuwbouw school
• renovatie gymzaal
• indexering VJN

Momenteel geen 
subsidie geldstroom 
naar Haghorst

Wat betekent het 
voor structurele 
lasten gemeente 

Scenario 1 Fase 1 Scenario 1 Fase 1 

Geïndexeerd 

Scenario 3 Scenario 3 

Geïndexeerd

Werkgroep 

Compacte variant
Nieuwbouw school en 

opvang, renovatie 

gymzaal, 5 app. en 9 

grondgeb. woningen 

(vrije sector, vrije 

verkoop hoogste 

bieder)

Verwachtingswaarde 

bijgesteld: residuele 

grondwaarden + index

Integraal plan, 

nieuwbouw school en 

opvang, nieuwbouw 

gymzaal, nieuwbouw 

MFA, 13 app. en 12 

woningen (vrije sector, 

vrije verkoop hoogste 

bieder)

Verwachtingswaarde 

bijgesteld: residuele 

grondwaarden + index

Integraal plan, 

compact gebouw met 

nieuwbouw school en 

opvang, gymzaal, 

MFA. En  17 

grondgebonden 

woningen incl. sociaal

Resultaat 1,2 0,5 -2,7 -4,8 -0,6
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Conclusie 

Integraal plan HvH, gecombineerde aanpak lijkt niet haalbaar binnen uw kaders 
(raadsbesluit van het gekozen scenario maart 2022). 

▪ Resultaat werkgroep: compact geoptimaliseerde variant met reductie op bouwkosten en passende 
woningtypologie (grondgebonden woningen) en sociaal programma.

▪ Het reserveren van de verwachte meeropbrengst uit de ontwikkeling fase 1 voor toekomstige 
investering reserveren blijkt onvoldoende om daadwerkelijk de gecombineerde aanpak van fase 1 en 
2 van Hart van Haghorst -met private partijen- te realiseren. 

▪ College toetst financieel deel werkgroep (objectieve blik huuropbrengst e.a.)
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Vervolg

Memo over realisatie Hart van Haghorst Q1 van 2023 

Doorgaan conform uw opdracht uit raadsbesluit van 10 maart 2022, waaronder 

- Ontwerp nieuwbouw school en aanbesteding organiseren

- Zo nodig bestemmingsplan procedure 

Duidelijkheid geven aan stakeholders 

Planning uitgaande van uitvoering raadsbesluit 10 maart 2022

2023 planvoorbereiding en aanbesteding (uitgangspunt: binnen huidig BP)

2024 realisatie nieuwe school


