
 

Pagina 1  Projectnummer:  

         

Startnotitie projectplan haalbaarheidsstudie huisvesting VO. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Status   :versie 1 
Portefeuillehouder :Kees de Ruijter 
Opdrachtgever  :Melle van Dijk 

Auteur   :A. Nienkemper 
Datum   :20 oktober 2020 

 

 



 

Pagina 2  Projectnummer:  

 

INHOUD 

 
 

 

 

1. Inleiding 
2. Projectinhoud 

2.1 Doelstelling 

2.2 Gewenst resultaat 

2.3 Relatie met andere projecten 

2.4 Risico’s 

2.5 Kaders / randvoorwaarden 

2.6 Aanpak 

2.7 Communicatie 

 
3. Beheersaspecten 

3.1 Organisatie 

3.2 Tijd 

3.3 Geld 

3.4 Kwaliteit 

3.5 Informatie / rapportage 

3.6 Besluitvorming 

Bijlagen 



 

Pagina 3  Projectnummer:  

Samenvatting 

 

Deze startnotitie vormt de basis voor een nader uit te werken projectplan voor de 

volgende fase van het project Huisvesting VO Papendrecht. Fase 1 betrof de vaststelling 

van een gemeentelijke visie op de huisvesting van het VO en het vaststellen van een 

routekaart voor de realisatie van deze visie. Op 1 oktober stemde de gemeenteraad in 

met het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid van scholenbouw op de 

voorkeurslocaties.  

 

In een projectplan staat beschreven wat het resultaat zal zijn bij oplevering van deze 

fase van het project, wat de relatie is met andere projecten en wordt ingegaan op de 

beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie, communicatie en risico’s. In 

deze startnotitie worden de kaders voor het projectplan vastgesteld.  

 

 

1. Inleiding 
 

Op 12 december 2019 heeft de raad een besluit genomen over de eerste fase van dit 

project. Dit betrof de vaststelling van een gemeentelijke visie op de huisvesting van het 

VO en het vaststellen van een routekaart voor het vervolgproces.  

 

De kern van deze visie is dat we de kwaliteit en continuïteit van het VO-aanbod in 

Papendrecht willen versterken. Dit doen we door frisse, energiezuinige schoolgebouwen 

te realiseren die passen bij de leerlingaantallen van de scholen en bij hun 

onderwijsfilosofie. We spelen daarbij één van de drie huidige VO-locaties vrij, zodat we 

ook andere functies en voorzieningen kunnen doorontwikkelen, bijvoorbeeld op het 

gebied van woningbouw en sport.  

 

Op basis van een globale locatieverkenning heeft het college voorkeurslocaties benoemd 

en die ter instemming voorgelegd aan de raad. De raad heeft hier op 1 oktober 2020 

mee ingestemd. Op basis van de vastgestelde routekaart zal als volgende fase in het 

proces een haalbaarheidsonderzoek naar de voorkeurslocaties worden uitgevoerd. 

Onderzocht zal worden hoe de toekomstbestendige huisvesting voor de VO-scholen op de 

locaties Vijzellaan en Van der Palmpad (tot aan de Douwes Dekkerlaan) vorm zou kunnen 

krijgen. Daarbij wordt tevens onderzocht of en in welke mate het mogelijk is om 

aanvullende gemeentelijke ambities te realiseren. Op basis van de uitkomsten zal een 

voorstel worden gedaan over de verdere realisatie van toekomstbestendige huisvesting 

voor de VO-scholen op de voorkeurslocaties. 

 

Bij het vaststellen van de routekaart werd aangenomen dat de raad in maart 2020 zou 

kunnen besluiten over de voorkeurslocatie. In dat geval zou het haalbaarheidsonderzoek 

en een daarop gebaseerd voorstel voor de huisvesting van de VO-scholen uiterlijk eind 

2020 aan de raad kunnen worden aangeboden. Door de corona-crisis is de 

besluitvorming vertraagd. Aangezien de raad in oktober heeft ingestemd zal 

besluitvorming over de haalbaarheidsstudie op zijn vroegst na de zomer van 2021 plaats 

kunnen vinden.  
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2. Projectinhoud 

 
2.1 Doelstelling 
Het doel van het project is het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek naar de 

mogelijkheid van scholenbouw op de voorkeurslocaties. Deze locaties zijn gelegen aan 

het Van der Palmpad (inclusief het gebied tot aan de Douwes Dekkerlaan) en de 

Vijzellaan. De uitkomsten van dit onderzoek moeten voldoende grondslag bieden voor de 

verdere besluitvorming door de gemeenteraad.  

 

Aandachtspunt hierbij is dat er op voorhand niet voor alle onderdelen duidelijke kaders of 

randvoorwaarden zijn meegegeven. Voor de toekomstige HV VO is bekend hoeveel m2 er 

bij benadering nodig zal zijn. In de door de raad vastgestelde visie is aangegeven dat het 

uitgangspunt is om van 3 naar 2 locaties te gaan en dat de scholen op het gebied van 

het beroepsgerichte onderwijs en sport fysiek moeten samenwerken. De uitgangspunten 

van die samenwerking zijn nog niet bekend. Daarnaast wordt het uitgangspunt 

gehanteerd dat de scholen een financiële bijdrage leveren. Tot slot is aangegeven dat het 

wenselijk is om met dit project ook andere gemeentelijke agenda's ten aanzien van bijv. 

woningbouw, klimaat en maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Daarbij zijn geen 

randvoorwaarden meegegeven. Het doel van de haalbaarheidsstudie is dus om een 

duidelijk voorstel te doen voor de toekomstige huisvesting van het VO zodat hieromtrent 

besluitvorming kan plaatsvinden. Voor de overige agenda's zullen suggesties en 

voorstellen worden gedaan die – indien mogelijk – in deelprojecten nader kunnen worden 

uitgewerkt zodat hierover in de toekomst besluitvorming kan plaatsvinden.  

 

Het haalbaarheidsonderzoek kent hierdoor 2 sporen. 

1. Primair: onderzoek naar de haalbaarheid van de huisvesting van de scholen, 

inclusief de daarbij behorende faciliteiten voor het bewegingsonderwijs, op de 

genoemde locaties. 

 

2. Secundair inzicht geven de mogelijkheden om aanvullende gemeentelijke ambities 

te realiseren op het gebied van:  

- Woningbouw 

- Maatschappelijke voorzieningen  

- (recreatieve) sport 

- Groen/water (waaronder klimaatambities).  

 
 

2.2 Gewenste resultaat en afbakening 
 

In de in 2019 vastgestelde Visie is aangegeven dat de haalbaarheidsstudie inzicht zal 

geven in een aantal onderwerpen: 

 

1. Onderzoek naar de ruimtebehoefte van de scholen 

2. Uitwerken fysieke samenwerking tussen de twee VO-scholen onderling ten aanzien 

van het beroepsgerichte onderwijs en sport 

3. Opstellen globale gebiedsschets (massastudie) 

4. Onderzoek behoefte sportaccommodaties 

5. Inzicht in financiële mogelijkheden 

6. Inventariseren draagvlak 
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7. Opstellen risicoanalyse 

8. Doorkijk mogelijke aanvullende functies  

9. Faseringsmogelijkheden 

 

Resultaat 

In het primaire spoor wordt gekeken naar de volgende onderdelen: 

1. Inzicht in de ruimtebehoefte en wensen van beide scholen en hoe deze opgave 

verdeelt kan worden over beide locaties. Hiervoor zal op basis van de hiervoor 

beschikbare normen en kengetallen inzicht verkregen worden in de 

ruimtebehoefte van de scholen.  

2. Met de scholen zal onderzocht worden hoe de fysieke samenwerking op het gebied 

van het beroepsgerichte onderwijs en sport vorm kan krijgen. Daarnaast wordt 

inzichtelijk gemaakt hoe die samenwerking zich ruimtelijk vertaalt.  

3. Er wordt een advies gegeven over de meest wenselijke fasering van de 

sloop/nieuwbouw. 

4.  De financiële consequenties worden inzichtelijk gemaakt. Met de scholen worden 

afspraken gemaakt over de door hen te leveren bijdrage en/of de systematiek die 

zal worden gehanteerd bij het in de toekomst bepalen van die bijdrage.  

 

In het secundaire spoor worden de volgende onderdelen onderzocht.  

1. Op basis van een inventarisatie onder (recreatieve) sportaanbieders (verenigingen 

/bedrijven zowel binnen als buiten het plangebied) wordt inzichtelijk gemaakt wat 

de behoefte is aan aanvullende sportfaciliteiten in Papendrecht. 

2. Op basis van een inventarisatie onder maatschappelijke partijen en verenigingen 

wordt inzichtelijk gemaakt wat de behoefte is aan multifunctionele ruimte. Hierbij 

wordt tevens aandacht besteed aan de positie van de foyer van het theater.  

3. Er wordt een ambitie geformuleerd t.a.v. een mogelijk te realiseren 

woonprogramma (type en prijsklasse) eventueel aangevuld met zorg en er wordt 

een doorkijk naar de opbrengstpotentie hiervan gegeven.  

4. Er wordt een ambitie geformuleerd ten behoeve van een toekomstbestendige en 

klimaatadaptieve inrichting van de buitenruimte. 

 

De resultaten van de inventarisaties in het primaire en secundaire spoor worden vertaald 

naar een massastudie en/of vlekkenplan. Daarbij zal de primaire focus liggen op de 

inpassing van de scholen en worden de ambities uit het secundaire spoor als optie 

getoond.  

 

Tot slot zal er een communicatieplan worden opgesteld zodat (beoogd) gebruikers, 

omwonenden en andere belangstellenden voldoende worden betrokken.  

 

Op basis van deze startnotitie wordt een projectplan opgesteld. Daartoe wordt eerst een 

projectstart up (PSU) gehouden. Bij de PSU zal een risicoanalyse worden opgesteld. 

 

 

Afbakening 

De haalbaarheidsstudie geeft geen stedenbouwkundig kader voor de vrijvallende locaties 

maar zal wel een doorkijk geven naar eventuele opbrengstpotentie van de vrijvallende 

locaties.  

 

De Bethlehemkerk en gebouw De Palm maken geen deel uit van het voorkeurslocatie 

maar met deze partij zal wel worden gesproken.  
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Het theater bevindt zich in het Van der Palmgebied. Uit het haalbaarheidsonderzoek moet 

blijken of en hoe een fysieke koppeling tussen school en theater vorm zou kunnen of 

moeten krijgen. 

  

In het kader van de ombuigingen wordt gesproken over de vorming van een 

"cultuurplatform". Dit is een nieuwe ambitie die parallel loopt aan dit proces. De 

raakvlakken met de opdracht voor de VO scholen zijn op dit ogenblik niet duidelijk en 

deze ontwikkeling wordt daarom niet meegenomen.  

 

De ambitie om in Papendrecht de eerste 2 leerjaren MBO aan te kunnen bieden, wordt 

niet meegenomen.  

 
 

2.3 Relatie met andere projecten 
Op grond van nog in werking te treden nieuwe wetgeving op het gebied van de 

huisvesting VO moet er in de komende jaren samen met de scholen een integraal 

huisvestingsplan opgesteld worden. Dit wordt t.z.t. samen met de scholen opgepakt.  
 

2.4 Risico’s 
Bij de start-up van het project zal een risicoanalyse worden gemaakt die als bijlage bij 

het projectplan wordt gevoegd. 

 

Een van de risico's die op voorhand benoemd kan worden is dat de aanvullende ambities 

in het secundaire spoor niet voldoende zijn gedefinieerd. Gedurende het traject zullen 

hier alsnog besluiten over genomen moeten worden.  

 
 
2.5 Kaders / randvoorwaarden 
Kaders 

Tijd: De haalbaarheidsstudie moet gereed zijn voor besluitvorming in Q3 2021 

Geld: Het totaalbudget voor de studie bedraagt voor de jaren 2020 en 2021 € 

210.000,=. 

 

Randvoorwaarden 

- Voor het project moet voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar zijn. In verband met 

vacatures bij een aantal Teams is dit een aandachtspunt. 

-De coronacrisis heeft tot gevolg dat er veel digitaal en van huis uit gewerkt moet 

worden. Dit kan belemmerend werken en de voortgang vertragen. 

- De projectleider moet ruimte en tijd krijgen om voldoende aandacht aan het project te 

besteden.  

 

 

2.6 Aanpak 
 

1. Op basis van deze startnotitie wordt een PSU met extern begeleiding gehouden. 

De startnotie wordt d.m.v. een RIB voor de raad ter inzage gelegd.  

2. Bij de PSU worden o.a. afspraken gemaakt over het te behalen resultaat, de 

planning en de projectorganisatie.  
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3. De uitkomsten worden vertaald in het projectplan. Het projectplan is een 

dynamisch document. Wijzigingen worden geaccordeerd door de ambtelijk 

opdrachtgever en/of de stuurgroep.  

4. Er wordt opdracht verleend aan 2 extern adviseurs. Het haalbaarheidsonderzoek 

wordt opgesteld door een adviesburo dat gespecialiseerd is in vraagstukken mbt 

onderwijshuisvesting en de financiering hiervan. De ruimtelijke vertaling van de 

uitkomsten zal verzorgd worden door een stedenbouwkundig adviesbureau 

(massastudie totaalprogramma). 

5. Er wordt een projectteam geformeerd. In werkgroepen zal, onder begeleiding van 

het ingehuurde adviesbureau, gewerkt worden aan de in 2.2 genoemde 

resultaten. 

6. Er wordt een projectstructuur opgezet. Onderdeel daarvan zijn in ieder geval een 

interne stuurgroep en een externe stuurgroep waarin ook de scholen deelnemen.  

 

 
2.7 Communicatie 

 
Er wordt een communicatieplan gemaakt zodat de communicatie met (toekomstige) 

gebruikers van het gebied, omwonenden, raad en overige belangstellenden geborgd is. 
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1. Beheersaspecten 
 
1.1 Organisatie 

 
Portefeuillehouder 

 

Wethouder Kees de Ruijter 

Ambtelijke opdrachtgever 

 

Melle van Dijk 

Projectleider 

 

Anneke Nienkemper 

Projectsecretaris 

 

Simone Maissan 

Betrokkenen gemeente 

Papendrecht 

 

Chantal Richter (bestuurscommunicatie) 

Lars van der Kaa (mobiliteit)  

Kees Jan van Zwienen (groen/buitenruimte) 

Jantine Prins (duurzaamheid) 

Ardwil Goedegebuur (sport/maatschappelijk) 

Marco Penders (financiën)   

Danielle Wijnen (stedenbouw) 

Sander Clement (inkoop aanbesteding/alleen startfase) 

Wilco van Oosten (volkshuisvesting/wonen) 

 

Door een vacature zal het taakveld onderwijs extern 

worden ingevuld. 

Extern betrokken 

 

Extern stedenbouwkundig adviseur(s) 

Extern adviseur onderwijshuisvesting 

 
Rollen en taken 

- Projectgroep onderverdeeld in werkgroepen. Projectgroep komt 2 wekelijks bijeen.  

- Werkgroepen komen naar behoefte bijeen.  

- Projectleider stemt wekelijks af met opdrachtgever en portefeuillehouders.  

- Interne stuurgroep: 2 wethouders (ruimte en onderwijs. Wethouder financiën 

agendalid)  opdrachtgever, projectleider. (2 maandelijks) 

- Externe stuurgroep: wethouder onderwijs, opdrachtgever, projectleider, directie 

scholen en/of voorzitters rvt (afhankelijk van agenda). (3 maandelijks)  

 

Het benodigd aantal uren wordt verder uitgewerkt in de PSU.  

 

1.2 Tijd  
Zie bijlage 2 planning (na PSU).  

 

1.3 Geld 
Voor de haalbaarheidsstudie is het volgende budget beschikbaar:  

2020: € 15.000 

2021: € 180.000 
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1.4 Kwaliteit 

 
Het haalbaarheidsonderzoek biedt inzicht in de gemaakte afwegingen. Voorstellen 

worden gedaan op basis van actuele gegevens en kengetallen. De haalbaarheidsstudie 

kan dient als voor een raadsvoorstel. Op basis van dit onderzoek kan de raad beslissen of 

en hoe het project doorgang vindt. 

De financiële paragraaf van het haalbaarheidsonderzoek is extern getoetst.  

 
1.5 Informatie / Rapportage / Mijlpalen 
Gedurende de looptijd van het project wordt wekelijks afgestemd met de 

portefeuillehouder. Bij mijlpalen wordt de raad geïnformeerd over de voortgang. De 

verdere afstemming met de raad wordt afgestemd met de interne stuurgroep.  

 

1.6 Besluitvorming 
 

Beslissingen in het project zullen worden genomen aan de hand van de volgende 

prioritering: 

1. Planning. 

2. kwaliteit. 

3. Beschikbaar budget.  

 

Alle beslisdocumenten, zoals de ambitiedocumenten van de werkgroepen in het 

secundaire spoor, zullen worden voorgelegd aan de stuurgroep. Deze zal beslissen of de 

documenten ter vaststelling of informatie voorgelegd moeten worden aan B&W en/of de 

raad. 


