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1 Inleiding  

Vanuit het gemeentebestuur is het verzoek naar voren gekomen om naast de huidige schoollocatie 

ook andere locaties in beeld te brengen voor vervangende nieuwbouw (eventueel in combinatie met 

renovatie van een gedeelte van het bestaande schoolgebouw). Op 12 maart 2018 is dit besproken 

door het gemeentebestuur en het schoolbestuur/-directie en is er afgesproken om voor vijf locaties 

een locatieonderzoek te verrichten. Het betreft de volgende locaties: 

A. De huidige schoollocatie 

B. Het sportveld 

C. Een combinatie van de huidige schoollocatie versus het sportveld (zogenaamde 

‘omklapvariant’) 

D. Boschkens plan 4B 

E. Een combinatie van Boschkens plan 4B versus het sportveld 

 

In de afbeelding is de huidige locatie van het 

Mill-Hillcollege weergegeven. Hierin zijn vier 

verschillende gebouwdelen aangeduid. Voor alle 

locaties geldt dat vervangende nieuwbouw het 

vertrekpunt is. Tijdens het afstemgesprek d.d. 

20 maart 2018 is aangegeven dat er ook sprake 

kan zijn van een hybride-oplossing (is een 

combinatie van nieuwbouw en deels handhaven 

bestaand gebouw), door het behoud van 

gebouwdelen C en D. 

 

Alle locaties zijn op dezelfde manier onderzocht zodat betrokkenen een besluit kunnen nemen op 

basis van bruikbare en goed vergelijkbare informatie over de diverse locaties. Hiervoor zijn de 

gevraagde beoordelingscriteria en specificatie in de uitvraag leidend. 

 

Het locatieonderzoek is tot stand gekomen door: 

• Dossieronderzoek: 

Het bestuderen en analyseren van de beschikbare informatie, onder andere vanuit de 

gemeente, over de betreffende locatie. Dit betreft in ieder geval beleidsstukken, kadastrale 

gegevens, bestemmingsplannen, et cetera. 

• Interview gemeente: 

Het voeren van een integraal gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente (onder andere 

interne werkgroep Mill-Hillcollege, medewerkers ruimtelijke ordening en projectleider 

Boschkens plan 4B) om inzicht te krijgen in de diverse belangen en om aanvullende informatie 

te verkrijgen. 

• Locatiebezoek: 

Het bezoeken van de locaties om een goed beeld te vormen van de kenmerken en de 

mogelijkheden. 

 

Op basis van de verkregen informatie geven wij een goed beeld van de genoemde locaties. Aan de 

hand van de beoordelingscriteria zijn alle locaties uniform in beeld gebracht in de vorm van deze 

rapportage.  
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2 Het onderzoek 

2.1 Kaders en uitgangspunten 
 

In dit locatieonderzoek zijn de volgende kaders en uitgangspunten gehanteerd: 

• Het gaat om een locatie voor voortgezet onderwijs, een voorziening met een lokale en regionale 

functie. 

• In de locatiestudie worden de volgende vijf vooraf geselecteerde locaties (door de gemeente in 

samenspraak met schoolbestuur/-directie) meegenomen: 
a. De huidige schoollocatie 
b. Het sportveld 
c. Een combinatie van de huidige schoollocatie versus het sportveld (zogenaamde 

'omklapvariant') 
d. Boschkens Plan 4B 
e. Een combinatie van Boschkens Plan 4B versus het sportveld. 

• De door de school in januari 2018 opgestelde leerlingenprognose is voor de (middel)lange 

termijn maatgevend voor de ruimtebehoefte. Uit de beschikbare prognose blijkt dat de 

normatieve ruimtebehoefte voor het Mill-Hillcollege tot 2035 stabiel blijft op 1.450 leerlingen. 

• Het uitgangspunt voor het locatieonderzoek is in beginsel vervangende nieuwbouw. Waar nodig 

wordt een separate opmerking gemaakt over het behouden van gebouwdelen C en D. De keuze 

voor vervangende nieuwbouw is afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming en de allocatie 

van middelen. Daarnaast geldt de beleidslijn vanuit de gemeente Goirle dat bij gebouwen met 

een levensduur van veertig jaar een technische en financiële afweging wordt gemaakt tussen 

renovatie of vervangende nieuwbouw (IHP PO/VO 2009-2016; Uitgangspunten & Criteria IHP 

2004-2011). 

• De gemeente gaat uit van een totaal ruimtebeslag van het schoolgebouw bij vervangende 

nieuwbouw van 9.751 bruto vierkante meter exclusief bewegingsonderwijs. Dit betreft een 

normatief aantal vierkante meters en gaat niet uit van gewenste vierkante meters op basis van 

een Programma van Eisen vanuit de school. 

• Voor het bewegingsonderwijs wordt uitgegaan van een capaciteit van drie gymzalen met een 

ruimtebeslag van 1.650 bruto vierkante meter (met per zaaldeel een sportvloer van 308 nuttige 

vierkante meter). 

• Het schoolbestuur opteert voor het behouden van een sportveld gelijk aan de huidige omvang. 

De gemeente is hierover een andere mening toegedaan met een beperkte omvang welke meer 

in lijn is met de beschikbare omvang van de gymzalen. 
 
Wanneer uitgegaan wordt van volledige nieuwbouw is het gebruikelijk dat het gebouw in meerdere 
bouwlagen gerealiseerd wordt. In deze fase van haalbaarheid wordt een percentage van 60% 
gehanteerd. Deze 60% van het ruimtebeslag is grondgebonden en de overige meters liggen op de 
verdieping. Dit geldt voor de onderwijsmeters. Voor de gymzalen is grondgebonden het 
uitgangspunt.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Binnen OMO wordt voor een dergelijk gebouw uitgegaan van drie bouwlagen. Vooralsnog is twee bouwlagen als uitgangspunt 
aangehouden omdat dit meer passend is in de omgeving. Bij het uitgaan van drie bouwlagen is minder terrein benodigd. 
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In onderstaande tabel is deze terreinbehoefte weergegeven exclusief de benodigde sportvelden. 
 

 
 
Voor de sportvelden is een bandbreedte aan de orde van: 

• omvang conform de capaciteit van de gymzalen: circa 1.000 vierkante meter (ongeveer drie 

sportvloeren); 

• omvang conform huidig sportveld: circa 16.000 vierkante meter. 

 
Dit geeft een bandbreedte qua omvang voor de locatie van circa 16.600 tot 31.000 vierkante meter. 
In dit onderzoek wordt uitgegaan van een benodigde terreinbehoefte van circa 16.000 vierkante 
meter inclusief bewegingsonderwijs als werkhypothese (afgerond 14.949 plus 1.000 vierkante 
meter). In een later stadium gaan gemeente en schoolbestuur in gesprek over de omvang van het 
toekomstige sportveld. 

2.2 Beoordelingscriteria 
 

De vijf geselecteerde locaties worden aan de hand van onderstaande criteria beoordeeld. Ook 
worden algemene aspecten beschreven die op alle locaties van toepassing zijn. Dit zijn aspecten die 
belangrijk zijn om mee te nemen in de locatiekeuze, maar die niet direct de keuze voor een van de 
locaties beïnvloeden. 
 

Criteria Toelichting op beoordeling 

Financiën Tijdelijke huisvesting 
Bij de beoordeling van de locaties wordt gekeken naar de noodzaak van 
tijdelijke huisvesting.  
 
De investeringskosten met betrekking tot nieuwbouw, renovatie en de 
invulling van het buitenterrein zijn aspecten die niet in het locatieonderzoek 
worden meegenomen maar onderdeel worden van het groeidocument. 
 

Locatie Huidig gebruik 
Hier wordt aangegeven welk gebruik (functie) het perceel momenteel kent. 
Bij de beoordeling wordt gekeken naar hoe het huidig gebruik zich verhoudt 
tot de mogelijkheid om nieuwe huisvesting te realiseren. 
 
Perceelgrootte 
De grootte van het perceel (in vierkante meters) geeft een indicatie van de 
mogelijkheid om de school op de locatie in te passen, rekening houdend met 
(eventuele) toekomstige uitbreidingsmogelijkheden.  
 

Indicatie terreinbehoefte

Omschrijving Omvang (in m²) Opmerking

Footprint onderwijsgebouw 5.851 2 bouwlagen (totaal 9.751 m² BVO)

Footprint bewegingsonderwijs 1.650 3 gymzalen

Subtotaal gebouwen onderwijs en beweging 7.501

Pleinvoorziening 580 0,4 vierkante meter per leerling

Fietsenberging leerlingen 1.740 Aanname: 80% gaat met de fiets

Fietsenberging personeel 86 Aanname: 57 plaatsen

Buitenberging en afvalcontainers 64 Stelpost

Parkeerplaatsen eigen terrein 2.125 Aanname: 86 plaatsen

Verkeersruimte terrein (entree, paden, circulatie e.d.) 1.210 10% van het terreinoppervlak excl. groenvoorziening

Groenvoorziening 1.644 Aanname: 3 meter strook langs terreingrens

Subtotaal terreinbehoefte exclusief sportvelden 14.949

Sportvelden PM nadere specificatie

Totaal terreinbehoefte exclusief sportvelden 14.949
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Eigenaar grond 
De grond is eigendom van de gemeente, het schoolbestuur of een overige 
partij. Een gedeeld eigendom van het perceel is ook een mogelijkheid. In 
bijlage 1 is een overzicht met de eigendomsinformatie van de percelen 
toegevoegd. 
 

Omgeving Verkeer (ontsluiting en veiligheid) 
Het thema verkeer is opgesplitst in ontsluiting en veiligheid. Ontsluiting 
betreft de bereikbaarheid van de locatie met verschillende 
vervoersmodaliteiten. Verkeersstromen van en naar de locatie spelen hierbij 
een rol. Verkeersveiligheid gaat vooral om de aanwezigheid van 
gevaarlijke/drukke verkeersroutes die dicht bij de locatie lopen en die 
overgestoken moeten worden om de locatie te bereiken.   
 
Omliggende bebouwing 
Hierbij wordt aangegeven hoe de directe omgeving van de locatie 
stedenbouwkundig wordt gekenmerkt. Ligt de locatie in een woonwijk of 
groene omgeving of zijn er ook bedrijven, kantoren, et cetera in de buurt 
gevestigd? In de beoordeling van de locatie omgeving, wordt er rekening mee 
gehouden of een schoolfunctie passend is in de omgeving.  
 
Zonering 
De mogelijke aanwezigheid van diverse zoneringen rondom de locaties wordt 
onderzocht. Milieu- (en bedrijfs)zones spelen hierbij een rol.  
 
Bodemonderzoek en groenstructuurplan 
Zijn er belemmeringen aanwezig in de sfeer van het bodemonderzoek en/of 
het groenstructuurplan? 
 

Ligging Ten opzichte van gebouwdelen C en D  
Wat is de ligging van de locatie ten opzichte van de bestaande gebouwdelen 
C en D? Het kan een mogelijkheid zijn om deze gebouwdelen te behouden, 
vandaar dat naar het functioneel gebruik van deze gebouwen wordt gekeken. 
De afstand tot de gebouwdelen is hierbij van belang. 
 

Planning Moment van oplevering 
Het gaat hier om zaken die van invloed zijn op het plannings-
/realisatieproces en het moment van oplevering. Er kan vertraging oplopen in 
de planning door de aankoop c.q. de beschikbaarheid van grond en/of de 
noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. 
 

Beleid Bestemmingsplan 
Geeft het huidige bestemmingsplan de mogelijkheid voor de bouw van een 
school of dient een wijziging van het bestemmingsplan in gang te worden 
gezet? Hoeveel tijd is hiermee gemoeid? 
 
Woningbouw 
Is de locatie bij de gemeente in beeld als woningbouwlocatie of kan de 
(eventueel) vrijkomende locatie hiervoor in beeld worden gebracht? Wordt er 
al een bepaalde opbrengstpotentie verwacht (zo ja, hoe hoog) en/of kan 
voor een vrijkomende locatie een opbrengstpotentie worden gegenereerd (zo 
ja, hoeveel)? In overleg met gemeente wordt de herontwikkelingsopbrengst 
vooralsnog niet gekwantificeerd. 
 
Indien de locatie thans bij de gemeente in beeld is als woningbouwlocatie en 
vrij kan worden gemaakt als schoollocatie; welke werkzaamheden moeten 
daar dan voor worden verricht en hoeveel tijd is hiermee gemoeid? 
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Overig beleid 
Zijn er andere (beleidsmatige) zaken die aandacht behoeven in het kader van 
het voorliggende vraagstuk? 
 
Geluidsbelasting 

Een onderwijsgebouw is een geluidsgevoelig gebouw. Wanneer deze in de 

geluidszonde van een weg wordt gerealiseerd is toetsing aan de wettelijke 

geluidsnormen verplicht. Uitzondering op deze regel vormen wegen met een 

maximum snelheid van 30km per uur en woonerven.  

 

Overig Projectrisico's 
De risico's zijn overige zaken die het project kunnen vertragen of extra 
kosten met zich kunnen meebrengen. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
vertraging door de verwerving van de grondpositie, mogelijke grondsanering, 
en dergelijke. 

2.3 Toepassing beoordelingscriteria 

In hoofdstuk 3 worden de vijf geselecteerde locaties beoordeeld aan de hand van de omschreven 

beoordelingscriteria. Vervolgens wordt elke beoordeling per criterium gewaardeerd aan de hand van 

een vijfpuntschaal. De waarderingsscore van de beoordeling is daarbij als volgt: 

Beoordeling Score Kleur 

Zeer slecht / zeer negatief -- Rood 

Slecht / negatief - Oranje 

Gemiddeld / negatief noch positief +/- Geel 

Goed / positief + Lichtgroen 

Zeer goed / zeer positief ++ Donkergroen 

 

Bij de beoordeling van de criteria per locatie gaat het om de verhouding ten opzichte van elkaar. Er 

wordt dus gebruik gemaakt van relatieve beoordelingen om de locaties zo goed mogelijk met elkaar 

te kunnen vergelijken. 

 

Afhankelijk van de oplossingsrichting voor de toekomstige huisvesting kan aan een criterium meer of 

minder weging gegeven worden. In hoofdstuk 9 wordt deze aangeduid. 

 



 

918110 | 31 augustus 2018   8/40 

3 Generieke beoordeling locaties 

De verschillende locaties liggen naast elkaar. Dat maakt dat een aantal beoordelingscriteria voor de 

verschillende locatiescenario’s gelijk is. In dit hoofdstuk worden de generieke zaken beschreven die 

voor alle locaties gelijk zijn beoordeeld, daarbij gaat het om: 

• Financiën – exploitatiekosten 

• Omgeving – parkeren 

• Omgeving – bodemonderzoek en groenstructuur 

• Omgeving – risicokaart explosieven 

• Ligging – positie binnen voedingsgebied en ten opzichte van andere scholen 

 

Exploitatiekosten 

Voor de exploitatiekosten zijn drie type scenario’s denkbaar die invloed hebben, namelijk: 

1. Volledig vervangende nieuwbouw 

2. Inzet van bestaande bouw 

3. Een hybride vorm van beide 

Volledig vervangende nieuwbouw zorgt voor een verbetering van het exploitatieperspectief ten 

opzichte van de bestaande bouw (onder andere door realisatie van BENG-vereisten). In sommige 

locatievarianten kan het aan de orde zijn dat gebouwdelen C en D in stand gehouden worden. Hier 

is dan sprake van een hybride vorm. De hybride vorm zal een verbetering laten zien ten aanzien van 

het exploitatieperspectief maar niet zoveel als nieuwbouw. In de locatievarianten waar inzet van 

bestaande bouw aan de orde is, wordt dit opgemerkt. Verder is het een principekeuze die voort 

gaat komen uit het groeidocument en het overleg tussen gemeente en schoolbestuur. Daarmee is dit 

een constante factor en niet onderscheidend in de beoordeling van de verschillende locaties. 

 

Parkeren 

Bij het ontwikkelen van bouwplannen wordt rekening gehouden met de benodigde parkeerplaatsen. 

De gemeente Goirle hanteert voor haar parkeerbeleid de normering vanuit het Kenniscentrum voor 

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (CROW). In de berekeningswijze wordt onderscheid gemaakt naar 

stedelijkheidsgraad en naar ligging in de stedelijke zone. Voor een middelbare school is een 

parkeerkencijfer beschikbaar. Het ‘aandeel bezoekers’ staat voor het percentage of het aantal 

bezoekers waarmee in het kengetal rekening is gehouden. In het kengetal is ook het aantal 

bezoekersparkeerplaatsen meegenomen. Onderstaande figuur geeft het kengetal weer. 

 

 
 

 

Voor Goirle geldt een omgevingsadressendichtheid van 1.170 (bron: CBS). Dit valt in de 

rekenmethodiek in de stedelijkheidsgraad ‘matig stedelijk’. De school en de te onderzoeken 
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locaties liggen in de stedelijke zone ‘rest bebouwde kom’. Deze beide classificaties resteren in een 

benodigd aantal parkeerplekken van minimaal 3,9 en maximaal 5,9 per 100 leerlingen. 

 

Voor de toekomstige omvang van het Mill-Hillcollege wordt uitgegaan van 1.450 leerlingen.  

 

 
 

In de verdere uitwerking van het locatieonderzoek gaan we uit van het maximale aantal 

parkeerplekken van 86. Ter illustratie: de school heeft op dit moment 74 parkeerplaatsen. 

 

Risicokaart explosieven 

Uit de risicokaart explosieven (d.d. 19 april 2018) blijkt dat Goirle in een NGE-

Risicogebied Geschutmunitie 3 inch t/m 155 mm (artilleriebeschietingen) ligt. Net 

ten zuiden van de Rillaerse Baan hebben een aantal geschutsopstellingen gestaan. 

Nader risico-onderzoek is volgens de huidige regelgeving van de gemeente Goirle 

vereist. Dit geldt voor alle locaties. Hiermee dient rekening gehouden te worden 

in de planning. 

 

Ligging in voedingsgebied en ten opzichte van andere scholen 

Het is in een locatiestudie gebruikelijk om de ligging van de verschillende locaties ten aanzien van 

het voedingsgebied en de overige scholen in de omgeving mee te nemen. De te onderzoeken 

locaties liggen direct naast elkaar. De beoordeling op dit aspect is derhalve voor alle locaties gelijk. 

Dit aspect wordt niet verder meegewogen in het locatieonderzoek. 

 

Bodemonderzoek en groenstructuur 

Bodemonderzoek 

Wat betreft de bodemkwaliteit gaat de provincie Noord-Brabant uit van het principe dat de bodem 

geschikt dient te zijn voor de beoogde functie. Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging 

of herinrichting wordt voorzien, dient ten minste het eerste deel van het verkennend 

bodemonderzoek (het historisch bodemonderzoek) te worden verricht. Indien op grond van 

historische informatie blijkt dat in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden met een 

verhoogd risico op bodemverontreiniging dan dient een volledig verkennend bodemonderzoek te 

worden uitgevoerd.  

Uit historische informatie blijkt niet dat er een verhoogd risico op bodemverontreiniging is. 

Betreffende de locatie Boschkens 4B toont een verkennend bodemonderzoek enkele (licht) 

verhoogde gehaltes kwik, nikkel en licht tot sterk verhoogde concentraties aan zware metalen. Dit 

vormde echter geen milieu hygiënische belemmering voor de voorgenomen herontwikkeling 

(Rapport verkennend bodemonderzoek Geifox-Lexmond, 22 september 2011). In het plangebied TNR 

liggen geen locaties waarvan bekend is, dan wel het vermoeden is, dat zij zijn verontreinigd 

(Bestemmingsplan TNR Plantoelichting, juni 2008). 

 

Ecologie 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening gehouden te worden met de natuurwaarden ter plaatse. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. 

Planontwikkelingen in of nabij beschermde gebieden moeten voldoen aan de Flora- en faunawet en 

aan de gebiedsbeschermingsregels (Natuurbeschermingswet).  

 

aantal leerlingen 1.450

minimaal aantal parkeerplekken 57

waarvan bezoekersplekken (11%) 6

maximaal aantal parkeerplekken 86

waarvan bezoekersplekken (11%) 9
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Soortenbescherming is altijd aan de orde, hiervoor is de Flora- en faunawet bepalend. Afhankelijk 

van de te kiezen bouwlocatie zal er verlangd worden naar een onderzoek naar de flora- en 

faunawet. Er zijn geen flora- en/of faunaonderzoeken aangetroffen rondom de locatie van het Mill-

Hillcollege tot aan de Rillaerse Baan. Op dit moment is de ecologische waarde van alle locaties als 

matig tot nihil beoordeeld (bebouwing, sportveld en maisakker). Wanneer er (meerdere) bomen 

gekapt moeten worden kan dat een (beperkt) risico zijn. 

 

De Natuurbeschermingswet heeft als doel het geven van wettelijke bescherming aan terreinen en 

wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden. Daartoe zijn Natura 2000-gebieden, 

Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands aangewezen, die worden beschermd op grond van de 

Natuurbeschermingswet. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde 

natuur geldt een vergunningsplicht. De locaties liggen niet in of nabij Natura 2000-gebieden, 

Beschermde Natuurmonumenten en/of Wetlands.  

 

Op dit moment is ecologie niet van bepalende invloed op de locatiebepaling. 

 
Luchtkwaliteit 
Vanuit de snelweg A58 geldt enkel dat een afstand van veertig meter aangehouden moet worden 
waarin niet gebouwd mag worden (Bestemmingsplan TNR Plantoelichting, juni 2008). Dit is niet 
relevant voor de te onderzoeken locaties. De handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen 
Noord-Brabant stelt dat bij drukke gemeentelijke wegen binnen een afstand van vijftig meter geen 
nieuwe gevoelige bestemmingen in de eerstelijnsbebouwing mogen worden geprojecteerd. Met 
drukke wegen worden wegen met circa 10.000 of meer motorvoertuigen per etmaal bedoeld. Voor 
de Rillaerse Baan zijn gegevens op basis van telling eind 2016 bekend. De etmaalintensiteit lag toen 
boven de 10.000 motorvoertuigen. Met een autonome groei van 1,5% ligt dat in 2018 vermoedelijk 
rond de 12.000 motorvoertuigen. Dit betekent dat voor een scenario waarin de locatie 
Boschkensplan 4B meegenomen wordt een afstandscriterium geldt van vijftig meter van de rand van 
de weg. 
 
Waterbeleid 
Het kabinet heeft in december 2000 voor het waterbeleid in de 21e eeuw de volgende drie 
uitgangspunten opgesteld: 

• Anticiperen in plaats van reageren. 

• Niet afwentelen van waterproblemen op het volgende stroomgebied, maar handelen volgens de 

drietrapsstrategie van ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. 

• Meer ruimtelijke maatregelen naast technische ingrepen. 

Nieuwe plannen en projecten moeten worden getoetst aan de effecten op veiligheid, wateroverlast 

en verdroging (Bestemmingsplan TNR Plantoelichting, juni 2008). 

 

Archeologie 

In het bestemmingsplan ‘Tilburgseweg ten noorden van de Rillaerse Baan’ staan geen concrete 

archeologische terreinen en/of monumenten benoemd. 

 

Op de archeologische monumentenkaart (zie volgende pagina) is te zien dat het gebied grenst aan 

een gebied van hoge archeologische waarde. Daarnaast hebben de geselecteerde locaties een hoge 

trefkans op het gebied van archeologische waarden. 
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Archeologische monumenten en -waarden kaart (geraadpleegd op 24-04-2018) 

 

Uit de cultuurhistorische waardenkaart blijkt dat de huidige schoollocatie en het sportveld zich in 

een archeologisch landschap bevinden.  

  
Cultuurhistorische waardenkaart (geraadpleegd op 24-04-2018) 

 

Voor zover het de huidige locatie van de school betreft, gelegen binnen het bestemmingsplan 

‘Tilburgseweg ten noorden van de Rillaerse Baan’ is er, omdat er sprake was van een conserverend 

bestemmingsplan, geen archeologisch onderzoek gedaan. Indien buiten het bouwvlak (op de 

sportvelden) gebouwd wordt, zal dat wel moeten gebeuren. Het risico op het aantreffen van 

belangwekkende vondsten mag kleiner worden geacht op de huidige locatie, omdat hier sprake is 

van geroerde grond (tot circa één meter diepte ten opzichte van het maaiveld). 

 

De locatie Boschkens 4B ligt binnen het bestemmingsplan ‘Boschkens’. Destijds zijn er voor het hele 

gebied Boschkens-Bakertand verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het is 

onduidelijk of die ook betrekking hadden op de locatie aan de Rillaerse Baan. Voor de locatie 

sportveld is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het advies is dat zodra er een locatie is 

gekozen, de gemeente de uitgevoerde archeologische onderzoeken verstrekt en er op dat moment 

bekeken wordt of deze afdoende zijn ten aanzien van de gekozen locatie of dat nog nader 

onderzoek gewenst is. 

 

De conclusie is dat archeologisch onderzoek een aandachtspunt vormt voor alle locaties en mogelijk 

op termijn nader onderzoek vergt. 

 

Denkrichting verkeer 

Het nadenken over de toekomstige huisvesting van het Mill-Hillcollege kan niet los gezien worden 

van de omliggende locaties. Wanneer de school op de huidige locatie gehandhaafd blijft of op een 

andere locatie gevestigd wordt, dan blijven of komen er locaties beschikbaar. Het is zeer 

aannemelijk dat deze beschikbare locaties op enig moment een invulling krijgen, zeer 

waarschijnlijk door middel van woningbouw. Om te komen tot een beoordeling van de huidige en 

toekomstige verkeerssituatie is het zaak om dit mee te nemen. Concreet betekent dit dat het 
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gebruik van de locaties die onderdeel zijn van dit locatie-onderzoek zal intensiveren. Met als direct 

gevolg meer verkeersbewegingen van gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers. 

 

De vraag is nu hoe te komen tot verkeersveilige situaties en deze te wegen in de beoordeling van de 

verschillende locaties. Een belangrijk gegeven is dat scheiding van functies leidt tot een 

verbetering. De school op de huidige locatie met daarvoor invulling door woningbouwontwikkeling 

heeft verkeerskundig gezien een nadeel. Al het schoolverkeer gaat langs de woningen en zorgt voor 

overlast. Een ander aspect dat meespeelt is de intensiteit van de verkeersbewegingen en de huidige 

infrastructuur. Wanneer er sprake is van enige woningontwikkeling op welke locatie dan ook, dan is 

aanpassing van de Venneweg benodigd om het gebruik door verkeersdeelnemers en de 

verkeersveiligheid te handhaven. Daarnaast speelt dat de huidige Rillaerse Baan een drukke weg is 

met meer dan 10.000 verkeersbewegingen door gemotoriseerd verkeer per etmaal. Hoe dichter de 

schoollocatie bij de Rillaerse Baan ligt, hoe groter het risico op een ‘terugslag’ door filevorming op 

deze doorgaande route. Dit vraagt om verkeersmaatregelen om het gemotoriseerde verkeer dat 

naar de school komt zo snel mogelijk te scheiden van de hoofdroute en zo de doorstroming op de 

Rillaerse Baan minder te beïnvloeden. Een oplossing die gebruik maakt van het huidige aantal op- en 

afritten aan de Rillaerse Baan heeft minder invloed op de Rillaerse Baan, dan een oplossing waarbij 

extra op- en/of afritten noodzakelijk zijn. 

 

Verder wordt ten westen van de te onderzoeken locaties nu een woonwijk ontwikkeld. Deze 

woonwijk is niet uitgelegd op het afwikkelen van verkeersstromen van schoolverkeer (lees: 

motorvoertuigen) door de wijk. Een scenario waarin meer auto’s door deze woonwijk gaan rijden is 

dan ook zeer onwenselijk. Bij de ontwikkeling van een eventuele nieuwe woonwijk, ten noorden of 

ten zuiden van de schoollocatie, kan hier wel op worden geanticipeerd indien noodzakelijk. 

 

Kortom, bij de beoordeling zijn de scheiding van functies (meer scheiding leidt tot betere 

beoordeling) en impact op de verkeersdoorstroming van de Rillaerse Baan (minder impact wordt 

beter beoordeeld) aandachtspunten. Dit staat los van de mogelijke aanpassing aan de Venneweg. 

Deze is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de afzonderlijke locaties. 
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4 Huidige schoollocatie 

Hieronder is de betreffende locatie met de belangrijkste kenmerken weergegeven: 

• De omvang is circa 22.594 vierkante meter. 

• Het eigendom ligt bij Ons Middelbaar Onderwijs (juridisch eigendom). 

• Bestemmingsplan: Tilburgseweg ten noorden van de Rillaerse Baan. 

 

    
 

Financiën 

Tijdelijke huisvesting 

Voor realisatie van nieuwbouw op de huidige locatie is tijdelijke huisvesting noodzakelijk om 

gefaseerde realisatie aan de orde te laten zijn. Dit vraagt om een extra investering. Daarnaast dient 

aan de hand van de plannen later bekeken te worden of tijdelijke langere inzet van één of 

meerdere gebouwdelen mogelijk is om de omvang van tijdelijke huisvesting te beperken. 

 

Verder kan in dit scenario ook de fietsflat behouden blijven. In het ontwerpstadium moet blijken of 

dit wenselijk is. De fietsflat mag geen belemmering vormen. 

 

Locatie 

Huidig gebruik 

De huidige locatie betreft de actuele schoollocatie. Deze heeft al de beoogde bestemming passend 

bij een onderwijsfunctie. 

 

Perceelgrootte 

De volledige omvang van de huidige locatie zoals hierboven weergegeven is circa 22.600 vierkante 

meter. De terreinbehoefte past ruim binnen de gestelde bandbreedte voor de terreinbehoefte. 

 

Eigenaar grond 

De huidige locatie van de school staat op de kadastrale kavel E-4523 en grotendeels op E-4803. Ons 

Middelbaar Onderwijs is eigenaar (juridisch eigendom) van de kadastrale kavels. Hier is geen 

wijziging benodigd. 

 

Omgeving 

Verkeer 

De huidige locatie is voor fietsers goed bereikbaar vanaf diverse zijden. De schoollocatie is met de 

auto alleen bereikbaar via de Venneweg. De Venneweg is een relatief smalle weg. Op 

piekmomenten kunnen auto’s deze weg onvoldoende gebruiken richting het parkeerterrein van de 

school of voor het halen en brengen van leerlingen. De situatie voldoet niet aan de vereisten rond 

een veilige verkeersafwikkeling. Tevens loopt er een nader onderzoek naar maatregelen rond de 

Rillaerse Baan en de oversteekbaarheid (2 maart 2018). Indien dit scenario gekozen wordt vraagt de 

verkeerssituatie om maatregelen. 



 

918110 | 31 augustus 2018   14/40 

Omliggende bebouwing 

Aan de oostkant van de huidige locatie staan diverse particuliere woningen. De particuliere woning 

Venneweg 40A grenst direct aan de huidige locatie. De noord- en westkant van de locatie grenzen 

aan een bosgebied en aan de zuidkant bevindt zich het sportveld. Vanwege het handhaven van de 

huidige locatie, levert dit vermoedelijk weinig belemmeringen op. 

 

Zonering 

Het Mill-Hillcollege wordt beschouwd als een categorie 2-bedrijf met een minimale toetsingsafstand 

van dertig meter vanaf de perceelsgrens. Ten oosten van het Mill-Hillcollege liggen diverse 

bestaande woningen aan de Oude Baan. Daarom is bij het bepalen van de bouwgrenzen van de 

onderwijsinstelling rekening gehouden met een minimale afstand tot de woningen van dertig meter. 

Hiermee wordt voldaan aan de minimale afstand tot de woning en kan er van uitgegaan worden dat 

er geen sprake is van (toename van) hinder op de woonomgeving (Bestemmingsplan TNR 

plantoelichting, juni 2008). 

 

Bodemonderzoek en groenstructuurplan 

Een bodemonderzoek is vereist om uit te sluiten dat er in het verleden geen verontreinigingen 

(zoals olietanks in de grond) hebben plaatsgevonden. Omdat er op de huidige locatie gebouwd 

wordt is de kans klein dat er verontreinigende grond aangetroffen wordt. Het groenstructuurplan 

levert vermoedelijk geen belemmeringen op. 

 

Ligging 

Ten opzichte van gebouwdelen C en D  

De school staat momenteel op de huidige locatie met de gebouwdelen C en D in gebruik. Deze zijn 

goed bereikbaar en behoud is daarom eenvoudig te realiseren. De nieuwbouw kan op een logische 

wijze tegen gebouwdeel C (en eventueel D) aangebouwd worden. 

 

Planning 

Moment van oplevering 

De bouw van de school kan pas beginnen na sloop van het huidige gebouw, hiermee moet rekening 

worden gehouden in de fasering. Omdat er op de huidige locatie gebouwd wordt moet het 

onderwijsproces verhuisd worden naar tijdelijke huisvesting. 

 

Beleid 

Bestemmingsplan 

Ter plaatse van deze locatie vigeert het bestemmingsplan ‘Tilburgseweg ten noorden van de 

Rillaerse Baan’ (vastgesteld door de gemeenteraad op 9 december 2008). Het Mill-Hillcollege is 

daarin bestemd tot ‘maatschappelijke doeleinden’. De aldus bestemde gronden zijn onder meer 

bestemd voor educatieve doeleinden. De beoogde nieuwbouw past derhalve binnen de bestemming. 

Op de verbeelding is een bouwvlak weergegeven. Buiten het bouwvlak mogen geen gebouwen 

worden gebouwd. De planregels bepalen verder dat een bouwvlak voor maximaal 60% mag worden 

bebouwd en dat de hoogte van een gebouw niet meer dan de op de verbeelding aangegeven hoogte 

mag bedragen (en dat is acht meter). De nieuwbouw zal het bouwvlak overschrijden en daarmee in 

strijd zijn met dit bestemmingsplan. Wellicht dat na het ontwerptraject blijkt dat nog meer 

strijdigheden aan de orde zijn. In bijlage 4 zijn de mogelijkheden weergegeven. Het uiteindelijke 

ontwerp zal bepalend zijn voor de procedure die gevolgd kan worden. Ten slotte dient er voor de 

tijdelijke huisvesting (bijvoorbeeld op het sportveld) een ontheffing voor tijdelijke huisvesting 

aangevraagd te worden. 
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Woningbouw 

Voor zover bekend zijn er geen plannen voor woningbouw op de huidige schoollocatie. Bij 

handhaving als onderwijslocatie zijn hier geen mogelijkheden om extra woningen te realiseren. 

Daarnaast kunnen de huidige woningbouwplannen gewoon doorgang vinden. 

 

Geluidsbelasting 

De huidige locatie ligt aan de Venneweg, daar geldt een maximum snelheid van 30km per uur. 

Zodoende is toetsing aan de wettelijke geluidshindernormen niet verplicht. 

 

Overig 

Projectrisico’s 

Bij (ver)nieuwbouw op de huidige locatie is tijdelijke huisvesting nodig tijdens de realisatiefase. 

Tijdelijke huisvesting brengt organisatorische en financiële gevolgen met zich mee. Daarnaast zal 

hier ook een ruimtelijke procedure voor doorlopen moeten worden. 

 

Beoordeling huidige locatie Mill-Hillcollege 

Financiën Locatie 
Tijdelijke 

huisvesting 
Huidig gebruik Perceelgrootte Eigenaar grond 

-- + ++ ++ 
Tijdelijke 

huisvesting 

benodigd. 

 

Op de huidige 

locatie staat de 

huidige school. 

Voldoet aan de 

terreinbehoefte. 

Ons Middelbaar 

Onderwijs is 

juridisch eigenaar. 

De gemeente heeft 

economisch 

claimrecht. 

 

Omgeving Ligging 

Verkeer 
Omliggende 

bebouwing 
Zonering 

Bodem- 

onderzoek/groen-

structuurplan 

Ten opzichte van 

gebouwdelen C 

en D 

+/- + + + ++ 
Huidige situatie 

blijft 

gehandhaafd, 

college in gesprek 

over maatregelen. 

Alleen rekening 

houden met 

particuliere 

woningen aan 

oostkant. 

Er wordt voldaan 

aan de minimale 

afstand. 

Bodemonderzoek 

vermoedelijk niet 

noodzakelijk, 

groenstructuurplan 

vormt geen 

belemmering. 

Geen 

belemmeringen 

bij bouw binnen 

het huidige 

bouwvlak. 

 

Planning Beleid 
Moment van 

levering 
Bestemmingsplan Woningbouw Overig beleid 

- + ++ - 
Bouw start pas na 

regelen tijdelijke 

huisvesting, sloop 

huidige locatie en 

aanpassing 

bestemmingsplan. 

Bestemming juist, 

wel aanpassing 

noodzakelijk. 

Geen woningbouw 

gepland. 

Tijdelijke 

huisvesting nodig 

en procedure met 

risico’s. 
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5 Locatie sportveld 

Hieronder is de betreffende locatie met de belangrijkste kenmerken weergegeven: 

• De omvang is circa 17.239 vierkante meter. 

• Het eigendom ligt bij Ons Middelbaar Onderwijs (E-4803 alleen juridisch eigendom, E-4804 

economisch eigendom evenals E-4806). 

• Bestemmingsplan: Tilburgseweg ten noorden van de Rillaerse Baan. 

 

   
 

Financiën 

Tijdelijke huisvesting 

Voor het realiseren van de toekomstige huisvesting op deze locatie is geen tijdelijke huisvesting 

noodzakelijk. Het huidige schoolgebouw kan in gebruik blijven. De investeringskosten zijn daarmee 

relatief gunstig. 

 

Het sportveld op perceel E-4803 en E-4806 is eigendom van Ons Middelbaar Onderwijs. Dit betekent 

dat de grond aangekocht moet worden door de gemeente of dat er een uitruil met een ander 

perceel dient plaats te vinden. Bij aankoop vergt dit een extra investering. 

 

Locatie 

Huidig gebruik 

Het grasveld op de geselecteerde locatie wordt momenteel gebruikt als sportveld. Hoewel het nog 

geen onderwijsfunctie heeft lijkt het een geschikte locatie voor een onderwijsgebouw. De locatie 

kent een beperking door de aanwezigheid van een particuliere woning aan de Venneweg 40A 

waarmee rekening gehouden dient te worden in de verdere planvorming. 

 

Perceelgrootte 

De locatie bestaat uit de kadastrale kavels E-4803, E-4806 en E-4804. De totale oppervlakte is 

17.239 vierkante meter. De perceelgrootte voldoet aan de minimale terreinbehoefte van circa 

17.000 vierkante meter. Uitgaande van de aanwezigheid van de particuliere woning aan de 

Venneweg 40A is het waarschijnlijk dat extra perceel benodigd is. Hiervoor kan een deel van de 

huidige schoollocatie ingezet worden. 
 

Eigenaar grond 

De percelen waarop het huidige sportveld ligt zijn eigendom van Ons Middelbaar Onderwijs. Bij 

perceel E-4803 is er alleen sprake van juridisch eigendom.  

 
  



 

918110 | 31 augustus 2018   17/40 

Omgeving 

Verkeer 

De verkeerssituatie van dit beoogde perceel is vergelijkbaar met de huidige schoollocatie en kent 

een vergelijkbare beoordeling en problematiek. Echter, het is denkbaar dat bij het vrijkomen van 

de huidige schoollocatie deze ingevuld wordt met woningbouw. Hierdoor zal de verkeersintensiteit 

toenemen door extra autoverkeer. Dit kan de situatie verslechteren. 

 

Omliggende bebouwing 

Bij de positionering van het gebouw op de locatie dient er rekening te worden gehouden met de 

omliggende bebouwing. Aan de oostkant ligt een particuliere woning (Venneweg 40A) en een 

bosrand. Aan de zuidzijde ligt een maisakker (Boschkens 4B) met een nog uit te werken 

woonbestemming door het college van Burgemeester & Wethouders (B&W). Aan de zuidwestzijde 

bevindt zich een smalle strook bos met daarachter een woonwijk. Het is tevens verstandig om 

rekening te houden met de toekomstige bestemming van de huidige schoollocatie. Wanneer er 

bijvoorbeeld woningbouw op de huidige locatie komt, is het verstandig om de school niet te dicht 

bij de noordzijde te positioneren. 

 

Zonering 

Het Mill-Hillcollege wordt beschouwd als een categorie 2-bedrijf met een minimale toetsingsafstand 

van dertig meter vanaf de perceelsgrens. 

 

Bodemonderzoek en groenstructuurplan 

Een bodemonderzoek is vereist om uit te sluiten dat er in het verleden geen verontreinigingen 

hebben plaats gevonden. Omdat er op een nieuwe locatie gebouwd wordt, is de kans aanwezig dat 

er verontreinigende grond aangetroffen wordt. Het groenstructuurplan levert vermoedelijk geen 

belemmeringen op. 

 

Ligging 

Ten opzichte van gebouwdelen C en D  

De huidige locatie ligt naast de gebouwdelen C en D. Deze zijn goed bereikbaar en behoud is 

daarom een optie. Behoud van deze gebouwdelen valt echter buiten de contouren van deze locatie. 

In geval van behoud heeft deze locatie sterke overeenkomsten met de locatie omklapvariant. 

 

Planning 

Moment van oplevering 

Er is geen bouwvlak op het sportveld, deze moet eerst worden aangevraagd. Tijdens de 

realisatiefase kan de huidige locatie gebruikt blijven worden, tijdelijke huisvesting is dus niet nodig. 

Omdat er naast het bestaande schoolgebouw gebouwd wordt, en er wellicht ook tegenaan, dient er 

rekening gehouden te worden met het lopende onderwijsproces.  

 

Beleid 

Bestemmingsplan 

Op het sportveld is het bestemmingsplan ‘Tilburgseweg ten noorden van de Rillaerse Baan’ van 

kracht. Uit de plankaart blijkt dat op de huidige locatie een maatschappelijke bestemming rust, dit 

vormt dus geen belemmering. Er moet echter wel een bouwvlak aan het bestemmingsplan 

toegevoegd worden om te mogen bouwen. Dit vergt een bestemmingsplanwijziging zoals beschreven 

in bijlage 4. 

 

Woningbouw 

Voor zover bekend zijn er geen plannen voor woningbouw op het sportveld. Wel kan na realisatie de 

huidige schoollocatie ingezet worden voor woningbouw. 
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Geluidsbelasting 

Het sportveld ligt aan de Venneweg, daar geldt een maximum snelheid van 30km per uur. Zodoende 

is toetsing aan de wettelijke geluidshindernormen niet verplicht. 

 

Overig 

Projectrisico’s 

Voor deze locatie is het verwerven van de gronden een mogelijk risico en daarnaast vraagt het 

mogelijk realiseren van woningbouw op de huidige schoollocatie ook om aanvullende maatregelen 

rondom verkeer. 

 

Beoordeling locatie sportveld 

Financiën Locatie 
Tijdelijke 

huisvesting 
Huidig gebruik Perceelgrootte Eigenaar grond 

+ + + ++ 
Geen tijdelijke 

huisvesting 

benodigd. 

 

Grasveld/ 

sportveld. 

Het sportveld 

voldoet aan de 

terreinbehoefte. 

De percelen zijn 

eigendom van Ons 

Middelbaar 

Onderwijs. 

 

Omgeving Ligging 

Verkeer 
Omliggende 

bebouwing 
Zonering 

Bodem- 

onderzoek / 

groen- 

structuurplan 

Ten opzichte van 

gebouwdelen C 

en D 

- +/- + +/- +/- 
Huidige situatie 

blijft gehandhaafd. 

Wel risico van 

woningbouw en 

daardoor 

verslechtering. 

Rekening houden 

met particuliere 

woning. Ook 

rekening houden 

met (mogelijke) 

woningen aan 

noord- en 

zuidzijde. 

Er wordt voldaan 

aan de minimale 

toetsingsafstand. 

Bodemonderzoek 

noodzakelijk, 

groen-

structuurplan 

vormt geen 

belemmering. 

Behoud van de 

gebouwdelen is 

mogelijk, maar 

valt buiten de 

contouren van de 

locatie. 

 

Planning Beleid 
Moment van 

levering 
Bestemmingsplan Woningbouw Overig beleid 

+/- +/- ++ + 
Enkel 

bestemmingsplan-

procedure. 

Maatschappelijke 

bestemming, 

maar bouwvlak 

moet worden 

aangevraagd.  

Geen woningbouw 

gepland. 

Geen tijdelijke 

huisvesting nodig. 

Wel afspraak over 

grondverwerving. 
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6 De omklapvariant 

Hieronder is de betreffende locatie met de belangrijkste kenmerken weergegeven: 

• De omvang is circa 27.244 vierkante meter. 

• Het eigendom ligt bij Ons Middelbaar Onderwijs (E-4803/7 alleen juridisch eigendom). 

• Bestemmingsplan: Tilburgseweg ten noorden van de Rillaerse Baan. 

Het ‘zoekgebied’ (het gele vlak) is groot ingetekend. Binnen dit zoekgebied zijn meerdere 

omklapvarianten mogelijk: 

    
 

Financiën 

Tijdelijke huisvesting 

Voor het realiseren van de toekomstige huisvesting op deze locatie is geen tijdelijke huisvesting 

noodzakelijk. Het huidige schoolgebouw kan in gebruik blijven. De investeringskosten zijn daarmee 

relatief gunstig. Wel dient aandacht te zijn voor de continuïteit van het onderwijsproces en overlast 

die de school kan ervaren tijdens de uitvoering. 

 

Het sportveld op percelen E-4804 en E-4806 is eigendom van Ons Middelbaar Onderwijs. Dit 

betekent dat de grond aangekocht moet worden door de gemeente of dat er een uitruil met een 

ander perceel dient plaats te vinden. Bij aankoop vergt dit een extra investering. 

 

Tevens kan in deze variant in het ontwerpproces bekeken worden of de fietsflat behouden kan 

blijven. 

 

Locatie 

Huidig gebruik 

Op de geselecteerde locatie staan de gebouwdelen C en D en de fietsenberging. Het zuidelijke 

perceel is het sportveld. De locatie heeft deels al de onderwijsfunctie. Indien de school aan de 

westzijde gepositioneerd wordt, is de overlast voor de particuliere aan de oostzijde beperkt. Door 

de bosrand aan de westzijde is er ook slechts een geringe overlast aan de westkant. 

 

Perceelgrootte 

De geselecteerde locatie is circa 27.200 vierkante meter en kan voldoen aan zowel de minimale als 

maximale terreinbehoefte. De aanwezigheid van de particuliere woning aan de Venneweg 40A vormt 

geen extra beletsel omdat een deel van de huidige schoollocatie ingezet wordt. 

 
Eigenaar grond 

De percelen waarop het huidige sportveld ligt zijn eigendom van Ons Middelbaar Onderwijs. Dit 

geldt ook voor het eventueel deels te betrekken perceel van de huidige schoollocatie. 
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Omgeving 

Verkeer 

De verkeerssituatie van dit beoogde perceel is vergelijkbaar met de huidige schoollocatie en kent 

een vergelijkbare beoordeling en problematiek. Echter, het is denkbaar dat bij het vrijkomen van 

de huidige schoollocatie deze ingevuld wordt met woningbouw. Hierdoor zal de verkeersintensiteit 

toenemen door extra autoverkeer. Dit kan de situatie verslechteren. 

 

Omliggende bebouwing 

Bij de positionering van het gebouw op de locatie dient er rekening te worden gehouden met de 

omliggende bebouwing. Aan de oostkant ligt een particuliere woning (Venneweg 40A) en een 

bosrand. Aan de zuidzijde ligt een maisakker (Boschkens 4B) met een nog uit te werken 

woonbestemming door het B&W. Aan de zuidwestzijde bevindt zich een smalle strook bos met 

daarachter een woonwijk. Het is tevens verstandig om rekening te houden met de toekomstige 

bestemming van de huidige locatie. Wanneer er bijvoorbeeld woningbouw op de huidige locatie 

komt, is het verstandig om de school niet te dicht bij de noordzijde te positioneren. 

 

Zonering 

Het Mill-Hillcollege wordt beschouwd als een categorie 2-bedrijf met een minimale toetsingsafstand 

van dertig meter vanaf de perceelsgrens. Een aandachtspunt vormt de ‘omsingelde’ particuliere 

woning aan de Venneweg 40A qua toetsafstand. 

 

Bodemonderzoek en groenstructuurplan 

Een bodemonderzoek is vereist om uit te sluiten dat er in het verleden geen verontreinigingen 

hebben plaats gevonden. Omdat er op een nieuwe locatie gebouwd wordt, is de kans aanwezig dat 

er verontreinigende grond aangetroffen wordt. Er staan enkele bomen als scheiding tussen de 

huidige locatie en het sportveld, indien deze gekapt moeten worden levert dit mogelijk 

belemmeringen op met het groenstructuurplan en/of het archeologische landschap. Dit zal nader 

onderzocht moeten worden. 

 

Ligging 

Ten opzichte van gebouwdelen C en D  

De omklapvariant gaat uit van het behoud van gebouwdelen C en D. Ook kan de fietsflat behouden 

blijven. 

 

Planning 

Moment van oplevering 

Tijdens de realisatiefase kan de huidige locatie gebruikt worden, tijdelijke huisvesting is dus niet 

nodig. Omdat er tegen de bestaande bouw aan wordt gebouwd, dient er rekening gehouden te 

worden met het lopende onderwijsproces. 

 

Beleid 

Bestemmingsplan 

Op de geselecteerde locatie is het bestemmingsplan ‘Tilburgseweg ten noorden van de Rillaerse 

Baan’ van kracht. Uit de plankaart blijkt dat op de huidige locatie een maatschappelijke 

bestemming rust, dit vormt dus geen belemmering. Op de huidige locatie kan er binnen het 

bouwvlak gebouwd worden, voor het gebouwdeel op het sportveld moet het bouwvlak worden 

vergroot. Dit laatste vraagt een bestemmingsplanprocedure zoals opgenomen in bijlage 4. 
 

Woningbouw 

Voor zover bekend zijn er geen plannen voor woningbouw op de huidige locatie en het sportveld. 

Wel kan na realisatie de huidige schoollocatie ingezet worden voor woningbouw. 
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Geluidsbelasting 

De geselecteerde locatie ligt aan de Venneweg, daar geldt een maximum snelheid van 30km per 

uur. Zodoende is toetsing aan de wettelijke geluidshindernormen niet verplicht. 

 

Overig 

Projectrisico’s 

Voor deze locatie is het verwerven van de gronden een mogelijk risico. Daarnaast vraagt het 

mogelijk realiseren van woningbouw op de huidige schoollocatie om aanvullende maatregelen 

rondom verkeer. 

 

Beoordeling locatie de ‘omklapvariant’ 

Financiën Locatie 
 Tijdelijke 

huisvesting 
Huidig gebruik Perceelgrootte Eigenaar grond 

  + + ++ + 
Geen tijdelijke 

huisvesting 

benodigd. Tevens 

behoud fietsflat. 

Huidige locatie en 

sportveld. 

Locatie voldoet 

ruim aan de 

terreinbehoefte. 

Ons Middelbaar 

Onderwijs is 

grotendeels 

eigenaar van de 

kavels. Wel 

aankoop of ruil 

nodig. 

 

Omgeving Ligging 

Verkeer 
Omliggende 

bebouwing 
Zonering 

Bodem- onderzoek 

groenstructuurplan 

Ten opzichte van 

gebouwdelen C 

en D 

- +/- +/- +/- ++ 
Huidige situatie 

gehandhaafd. Wel 

risico van 

mogelijke 

woningbouw. 

Rekening houden 

met (potentiële) 

woningen. 

Er wordt voldaan, 

mogelijk 

beperking vanuit 

particuliere 

woning. 

Bodemonderzoek 

noodzakelijk, 

vervolgonderzoek 

naar aanleiding 

van. groen-

structuurplan. 

Gaat uit van 

behoud. Tevens 

behoud fietsflat 

mogelijk. 

 

Planning Beleid 
Moment van 

levering 
Bestemmingsplan Woningbouw Overig beleid 

+/- +/- ++ +/- 
Bestemmingsplan-

wijziging 

noodzakelijk. 

Maatschappelijke 

bestemming, 

bestemmingsplan-

wijziging nodig. 

Geen 

woningbouw 

gepland. 

 Verwerving 

grond en verkeer 

vormen een 

mogelijk risico. 

 



 

918110 | 31 augustus 2018   22/40 

7 Boschkens plan 4B 

Hieronder is de betreffende locatie met de belangrijkste kenmerken weergegeven: 

• De omvang is circa 20.507 vierkante meter. 

• Het eigendom ligt bij de Gemeente Goirle en drie verschillende particulieren. 

• Bestemmingsplan: Boschkens. 

 

     
 

Financiën 

Tijdelijke huisvesting 

Voor het realiseren van de toekomstige huisvesting is geen tijdelijke huisvesting benodigd. Wel is in 

deze variant een koppeling met de bestaande gebouwdelen C en D niet waarschijnlijk waardoor 

volledige vervangende nieuwbouw aan de orde is. 

 

Locatie 

Huidig gebruik 

Het perceel is in functie als maisveld. Het feit dat de locatie onbebouwd is, is gunstig. Maar het is 

onbekend in welke mate een onderwijsfunctie op deze locatie een belemmering vormt voor de 

omgeving. Er dient met name rekening te worden gehouden met de woningen aan de westkant. De 

huidige bewoners hadden bij het kopen van hun woning een andere verwachting qua invulling van 

deze locatie. 

 

Perceelgrootte 

De oppervlakte van Boschkens 4B is circa 20.507 vierkante meter. Het terrein voldoet ruim aan de 

minimale terreinbehoefte. De maximale bandbreedte past er niet op. Mogelijk dat met een 

uitwijking van richting het huidige sportveld benodigd is. 

 

Eigenaar grond 

De geselecteerde locatie bestaat uit kavels van de gemeente Goirle (E2507, E2640) en drie 

particulieren (E2524, E2639, E2641, E376). De gemeentelijke percelen worden op jaarbasis 

verpacht. Het verwerven van de gronden vormt een aandachtspunt. In het verleden is zonder 

resultaat getracht deze gronden te verwerven. De verwervingskosten zijn onduidelijk. Daarnaast 

kan een mogelijke grondruil met de huidige schoollocatie aan de orde zijn, maar het is niet 

duidelijk of dit tot resultaat leidt. Bij aankoop vergt dit een extra investering. 
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Omgeving 

Verkeer 

Deze locatie grenst aan de Rillaerse Baan. Dit vraagt om verkeerskundige aanpassing omdat anders 

een terugslag van autoverkeer op de Rillaerse Baan plaatsvindt met filevorming tot gevolg. Vanuit 

verkeer verdient de locatie de voorkeur omdat hierdoor een scheiding van wonen en onderwijs kan 

plaatsvinden. Het onderwijs ligt zuidelijk en daarboven kan woningbouw plaatsvinden.  

 

Voor de afwikkeling van het autoverkeer is in nevenstaande 

afbeelding een voorstel gedaan. Na het inrijden van de 

Venneweg gaan auto’s direct links het parkeerterrein op. Dit 

terrein is eenrichtingverkeer en enkel te verlaten aan de 

andere kant via een ‘turbo-invoeg’ op de Rillaerse Baan. 

Door een verhoogde middenbermafscheiding (rode streep) 

kunnen auto’s maar een kant op en eventueel keren op de 

rotonde. Hiermee wordt terugslag op de Rillaerse Baan als 

gevolg van inrijden gereduceerd. Bij het verlaten van het 

parkeerterrein is er ‘wachtruimte’ op het parkeerterrein. 

 

Het gebied heeft daarnaast zijn eigen karakteristieke 

kenmerken met de daarbij behorende beperkte en 

procedurele aanpassingsmogelijkheden (groenstructuurplan). Zo kunnen er waarschijnlijk niet 

zomaar bomen gekapt worden ten behoeve van een uitrit (vraagt nader onderzoek). 

 

Omliggende bebouwing 

Aan de noordzijde ligt het huidige sportveld, de oostkant is niet bebouwd. De zuidkant van de 

locatie ligt aan de Rillaerse Baan, de westkant grenst aan het fietspad waar ook particuliere 

woningen aan grenzen. Met name de particuliere woningen aan de westzijde kunnen de 

positioneringskeuze van het schoolgebouw op de locatie beïnvloeden. 

 

Zonering  

In het bestemmingsplan Boschkens wordt de toetsingsafstand van dertig meter vanaf de 

perceelsgrens niet benoemd. Desondanks is het verstandig om rekening te houden met de woningen 

aan de westzijde. Mogelijk dient er ook vijftig meter afstand gehouden te worden van de Rillaerse 

Baan in verband met de luchtkwaliteit. Vermoedelijk heeft dit geen consequenties voor de 

inzetbaarheid van de locatie. Zowel dan kan inzet van een deel van de sportveld-locatie aan de 

orde zijn. 

 

Bodemonderzoek en groenstructuurplan 

Een bodemonderzoek is vereist om uit te sluiten dat er in het verleden geen verontreinigingen 

hebben plaats gevonden. Omdat er op een nieuwe locatie gebouwd wordt, is de kans aanwezig dat 

er verontreinigende grond aangetroffen wordt. De bomenrand tussen de Boschkens 4B en het 

sportveld valt onder de Ecologische Hoofdstructuur, EHS (Groenstructuurplan). Indien er op 

Boschkens 4B nieuwbouw komt is deze niet meer zichtbaar vanaf de Rillaerse Baan. Uitgangspunt is 

de handhaving van het aanwezige reliëf en van de scherpe overgangen van het bosgebied naar het 

aangrenzende open gebied (bestemmingsplan Boschkens). Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit geen 

belemmering vormt. 
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Ligging 

Ten opzichte van gebouwdelen C en D  

De geselecteerde locatie ligt op een redelijke afstand van de gebouwdelen C en D, behoud is niet 

functioneel. 

 

Planning 

Moment van oplevering 

In de fasering moet onder andere rekening gehouden worden met onderzoeken naar de bodem, 

flora- en fauna, aanpassing van de Ecologische Hoofdstructuur, de overname van diverse percelen 

en het wijzigen van het bestemmingsplan en het bouwvlak. Dit alles kan het plannings- en 

realisatieproces vertragen. 

 

Beleid 

Bestemmingsplan 

Van kracht is het bestemmingsplan ‘Boschkens.’ Op de geselecteerde locatie rust een 

woonbestemming, uit te werken door het B&W. Indien er wordt gekozen voor nieuwbouw van het 

Mill-Hillcollege op deze locatie dient er een bestemmingsplanwijziging te worden doorgevoerd. Ook 

dient er een bouwvlak aangevraagd te worden. 

 

Woningbouw 

In het verleden is er een woningbouwplan op Boschkens 4B gepland. Deze is in de ijskast terecht 

gekomen om verschillende redenen, waaronder het stellen van prioriteiten. Hierbij speelde de 

ingetreden crisis een rol en moeilijkheden bij het verwerven van de vier percelen die niet in bezit 

van de gemeente zijn. Er zijn momenteel geen actuele plannen op Boschkens 4B (Input start locatie 

onderzoek Mill Hill, d.d. 19-04-2018). 

 

Indien het Mill-Hillcollege zich vestigt op deze locatie dan resulteert dat in goede 

woningbouwmogelijkheden op de huidige locatie. 

 

Geluidsbelasting 

Boschkens plan 4B grenst aan de Rillaerse Baan, een weg die niet binnen de uitzonderingen valt. 

Zodoende moet er dus een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. Uit eerder akoestisch 

onderzoek (2002) blijkt dat de Rillaerse Baan de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) op enkele 

plekken licht overschrijdt (tot 56 dB(A)). Aan de westzijde van het perceel is in 2014 ook een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van bouwplan Boschkens fase IV te Goirle. Ook deze 

metingen toonde een lichte overschrijding van ten hoogste 57 dB. Dit houdt in dat er lichte 

akoestische maatregelen genomen moeten worden. 

 

Overig 

Projectrisico’s 

In het verleden is gebleken dat het overnemen van de particuliere percelen lastig is. Daarnaast zijn 

de bewoners van de woonwijk aan de westzijde er vermoedelijk met verwachtingen gaan wonen, 

mogelijk hebben zij bezwaar tegen een school op deze locatie. 
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Beoordeling locatie Boschkens plan 4B 

Financiën Locatie 
Tijdelijke 

huisvesting 
Huidig gebruik Perceelgrootte Eigenaar grond 

++ +/- + -- 
Geen tijdelijke 

huisvesting. 

Maisakker, 

gevolgen 

onderwijsfunctie 

onbekend. 

Voldoet aan de 

terreinbehoefte. 

De locatie heeft 

drie verschillende 

particuliere 

eigenaren. 

Grondaankoop 

nodig. 

 

Omgeving Ligging 

Verkeer 
Omliggende 

bebouwing 
Zonering 

Bodem- 

onderzoek en 

groen- 

structuurplan 

Ten opzichte van 

gebouwdelen C 

en D 

+ + + +/- -- 
Goede 

verkeerssituatie 

mogelijk met 

scheiding van 

functies. 

Aansluiting 

Rillaerse Baan is 

aandachtspunt 

Alleen rekening 

houden met 

particuliere 

woning aan 

westzijde. 

Geen 

belemmeringen. 

Bodemonderzoek 

en nagaan 

gevolgen voor 

EHS. 

Behoud niet 

functioneel. 

 

Planning Beleid 
Moment van 

levering 
Bestemmingsplan Woningbouw Overig beleid 

- -- ++ -- 
Overname 

percelen, wijziging 

bestemmingsplan. 

Bestemmingsplan 

moet worden 

gewijzigd, 

bouwvlak moet 

worden 

aangevraagd. 

Geen 

belemmeringen 

en woningbouw 

mogelijk op de 

huidige locatie. 

 Overname 

percelen lastig, 

omwonenden met 

andere 

verwachtingen. 
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8 Combinatie van Boschkens plan 4B en het sportveld 

Hieronder is de betreffende locatie met de belangrijkste kenmerken weergegeven. 

• De omvang is circa 26.261 vierkante meter. 

• Het eigendom ligt bij Ons Middelbaar Onderwijs (E-4803/7 alleen juridisch eigendom), 

gemeente Goirle en twee particulieren. 

• Bestemmingsplan: Boschkens en Tilburgseweg ten noorden van de Rillaerse Baan. 

 

  
 

Financiën 

Tijdelijke huisvesting 

Voor het realiseren van de toekomstige huisvesting is geen tijdelijke huisvesting benodigd. 

 

Locatie 

Huidig gebruik 

De locatie is in gebruik als sportveld en maisakker. Het is onbekend in welke mate een 

onderwijsfunctie op deze locatie een belemmering vormt voor de omgeving. Er moet rekening 

gehouden worden met de woningen aan de westkant. De huidige bewoners hadden bij het kopen van 

hun woning een andere verwachting qua invulling van deze locatie. 

 

Perceelgrootte 

De grootte van de geselecteerde locatie is circa 26.261 vierkante meter. Er is voldoende ruimte 

voor de terreinbehoefte binnen de bandbreedte. 

 

Eigenaar grond 

De eigenaren van de grond hangen af van de keuzes die er gemaakt worden. De locatie, zoals  

weergegeven, ligt op vijf percelen met vier verschillende eigenaren: E-4803, E-4804 (beiden van 

OMO, E-4803 enkel juridisch en E-4804 economisch en juridisch eigendom), E-2524 (particulier), E-

376 (particulier) en E-2504 (Gemeente Goirle). Verwacht wordt dat de overname van de particuliere 

percelen een complexe opgave is. In het verleden is zonder resultaat getracht deze gronden te 

verwerven. De verwervingskosten zijn onduidelijk. Daarnaast kan een mogelijke grondruil met de 

huidige schoollocatie aan de orde zijn, maar het is niet duidelijk of dit tot resultaat leidt. Bij 

aankoop vergt dit een extra investering. 
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Omgeving 

Verkeer 

Deze locatie grenst aan de Rillaerse Baan. Dit vraagt om verkeerskundige aanpassing omdat er 

anders een terugslag van autoverkeer op de Rillaerse Baan plaatsvindt met filevorming tot gevolg. 

Vanuit verkeer verdient de locatie de voorkeur omdat hierdoor een scheiding van wonen en 

onderwijs kan plaatsvinden. Het onderwijs ligt zuidelijk en daarboven kan woningbouw 

plaatsvinden.  

 

Voor de afwikkeling van het autoverkeer is in nevenstaande 

afbeelding een voorstel gedaan. Na het inrijden van de 

Venneweg gaan auto’s direct links het parkeerterrein op. Dit 

terrein is eenrichtingverkeer en enkel te verlaten aan de 

andere kant via een ‘turbo-invoeg’ op de Rillaerse Baan. 

Door een verhoogde middenbermafscheiding (rode streep) 

kunnen auto’s maar een kant op en eventueel keren op de 

rotonde. Hiermee wordt terugslag op de Rillaerse Baan als 

gevolg van inrijden gereduceerd. Bij het verlaten van het 

parkeerterrein is er ‘wachtruimte’ op het parkeerterrein. 

 

Het gebied heeft daarnaast zijn eigen karakteristieke 

kenmerken met de daarbij horende beperkte en procedurele aanpassingsmogelijkheden 

(groenstructuurplan). Zo kunnen er waarschijnlijk niet zomaar bomen gekapt worden ten behoeve 

van een uitrit (vraagt nader onderzoek). 

 

Omliggende bebouwing 

Aan de noordzijde ligt de huidige locatie, ten oosten van de locatie ligt een grasveld en een 

maisakker en aan de zuidkant de Rillaerse Baan. Aan de westzijde ligt een fietspad met daaraan 

grenzend particuliere woningen. Met name de particuliere woningen aan de westzijde kunnen de 

positioneringskeuze van het schoolgebouw op de locatie beïnvloeden. 

 

Zonering 

In het bestemmingsplan Boschkens wordt de toetsingsafstand van dertig meter vanaf de 

perceelsgrens niet benoemd. Desondanks is het verstandig om rekening te houden met de woningen 

aan de westzijde. Mogelijk dient er ook vijftig meter afstand gehouden te worden van de Rillaerse 

Baan in verband met de luchtkwaliteit. Vermoedelijk heeft dit geen consequenties voor de 

inzetbaarheid van de locatie. Zowel dan kan inzet van een deel van de sportveldlocatie aan de orde 

zijn. 

 

Bodemonderzoek en groenstructuurplan 

Een bodemonderzoek is vereist om uit te sluiten dat er in het verleden geen verontreinigingen 

hebben plaats gevonden. Omdat er op een nieuwe locatie gebouwd wordt is de kans aanwezig dat er 

verontreinigende grond aangetroffen wordt. De bomenrand tussen de Boschkens 4B en het sportveld 

valt onder de Ecologische Hoofdstructuur, EHS. De omklapvariant doorkruist de bomenrij die 

geclassificeerd is als ‘buurtgroen’ (Groenstructuurplan). Dit kan een belemmering vormen. 

 

Ligging 

Ten opzichte van gebouwdelen C en D  

De geselecteerde locatie ligt op een redelijke afstand van de gebouwdelen C en D .Behoud is niet 

de insteek omdat de gebouwdelen zich buiten de contouren van deze locatie bevinden. 
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Planning 

Moment van oplevering 

In de fasering moet onder andere rekening gehouden worden met onderzoeken naar de bodem, 

flora- en fauna, aanpassing van de Ecologische Hoofdstructuur, de overname van diverse percelen 

en het wijzigen van het bestemmingsplan en het bouwvlak. Daarnaast valt het perceel onder twee 

bestemmingsplannen, iets wat het proces ook complexer maakt. Dit alles kan het plannings- en 

realisatieproces vertragen. 

 

Beleid 

Bestemmingsplan 

De geselecteerde locatie is onderdeel van twee bestemmingsplannen. Het sportveld valt onder het 

bestemmingsplan ‘Tilburgseweg ten noorden van de Rillaerse Baan’ en heeft een maatschappelijke 

bestemming. Boschkens 4B valt onder het bestemmingsplan ‘Boschkens’ en heeft een nog nader uit 

te werken woonbestemming. Voor de realisatie is een bestemmingsplanwijziging mogelijk. 

 

Woningbouw 

In het verleden is er een woningbouwplan op Boschkens 4B gepland. Deze is in de ijskast terecht 

gekomen om verschillende redenen waaronder het stellen van prioriteiten. Hierbij speelde de 

ingetreden crisis een rol en moeilijkheden bij het verwerven van de vier percelen die niet in bezit 

van de gemeente zijn. Er zijn momenteel geen actuele plannen op Boschkens 4B (Input start locatie 

onderzoek Mill Hill, d.d. 19-04-2018). 

 

Indien het Mill-Hillcollege zich vestigt op deze locatie dan resulteert dat in goede 

woningbouwmogelijkheden op de huidige locatie, maar wel minder dan bij enkel Boschkens plan 4B. 

 

Geluidsbelasting 

Boschkens plan 4B grenst aan de Rillaerse Baan, een weg die niet binnen de uitzonderingen valt. 

Zodoende moet er dus een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. Eerdere onderzoeken toonden 

lichte geluidsoverschrijdingen aan. Dit houdt in dat er lichte akoestische maatregelen genomen 

dienen te worden. 

 

Overig 

Projectrisico’s 

In het verleden is gebleken dat het overnemen van vier particuliere percelen lastig is. 
  



 

918110 | 31 augustus 2018   29/40 

Beoordeling locatie combinatie van Boschkens plan 4B en het sportveld 

Financiën Locatie 
Tijdelijke 

huisvesting 
Huidig gebruik Perceelgrootte Eigenaar grond 

++ +/- ++ -- 
Geen tijdelijke 

huisvesting nodig. 

Maisakker en 

sportveld, 

precieze gevolgen 

onderwijsfunctie 

onbekend. 

Voldoet aan de 

minimale en 

maximale 

terreinbehoefte. 

OMO, gemeente 

Goirle en twee 

particulieren zijn 

eigenaar van de 

beoogde grond. 

Hier is een 

complexe 

grondaankoop 

nodig. 

 

Omgeving Ligging 

Verkeer 
Omliggende 

bebouwing 
Zonering 

Bodem- 

onderzoek en 

groen-

structuurplan 

Ten opzichte van 

gebouwdelen C 

en D 

+ + + - +/- 
Goede 

verkeerssituatie 

mogelijk en 

scheiding functies. 

Aansluiting 

Rillaerse Baan is 

aandachtspunt. 

Alleen aan 

westkant rekening 

houden met 

particuliere 

woningen. 

Geen 

bijzonderheden. 

Bodemonderzoek 

noodzakelijk, plan 

doorkruist EHS. 

Behoud niet direct 

functioneel, wel 

kans. 

 

Planning Beleid 
Moment van 

levering 
Bestemmingsplan Woningbouw Overig beleid 

- -- - +/- 
Diverse 

onderzoeken 

vereist, wijziging 

bestemmingsplan. 

Bestemmingsplan- 

wijziging. 

In het verleden 

waren er woning-

bouwplannen voor 

Boschkens 4B. 

Vermoedelijk 

lichte akoestische 

maatregelen. 
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9 Samenvatting en conclusie 

In een overzicht ziet dat er als volgt uit: 

Beoordelingscriteria Huidige 

locatie 

Sportveld Omklap-

variant 

Boschkens 

plan 4B 

Combinatie 

Boschkens 

plan 4B 

versus 

sportveld 

Tijdelijke huisvesting -- + + ++ ++ 

Huidig gebruik + + + +/- +/- 

Perceelgrootte ++ + ++ + ++ 

Eigenaar grond ++ ++ + -- -- 

Verkeer +/- - - + + 

Omliggende bebouwing + +/- +/- + + 

Zonering + + +/- + + 

Bodemonderzoek en 

groenstructuurplan 

+ +/- +/- +/- - 

Ligging ten opzichte 

van C en D 

++ +/- ++ -- +/- 

Moment van oplevering - +/- +/- - - 

Bestemmingsplan + +/- +/- -- -- 

Woningbouw ++ ++ ++ ++ - 

Overig beleid - + +/- -- +/- 

 

Afwegingskader locatiekeuze 

Vanuit het denkproces om te komen tot toekomstige huisvesting voor het Mill-Hillcollege kan 

onderscheid gemaakt worden in twee hoofddenkrichtingen, namelijk: 

• Volledige vervangende nieuwbouw. 

• Vervangende nieuwbouw van gebouwdelen A en B en renovatie van gebouwdelen C en D. 

 

Afhankelijk van de gekozen denkrichting heeft dit een nadere weging aan de verschillende 

scenario’s. Hieronder wordt per scenario op basis van argumenten een voorkeursscenario benoemd. 

Dit is ook in de regiegroep besproken en bekrachtigd. 

 

Voorkeursscenario bij volledige vervangende nieuwbouw 

In onderstaande tabel wordt per locatie voor deze denkrichting een oordeel gegeven over de 

locatie. 

 

Locatie Beoordeling 

Huidige schoollocatie Niet wenselijk 

 Het realiseren van volledige vervangende 

nieuwbouw op deze locatie is vanwege de 

benodigde tijdelijke huisvesting niet wenselijk. 

Daarnaast leveren andere locaties op langere 

termijn betere oplossingen op. Tevens is de 

huidige schoollocatie aantrekkelijk voor 

woningbouwontwikkeling. 

Locatie sportveld Goed mogelijk 

 Het realiseren van vervangende nieuwbouw op 

deze locatie is goed mogelijk. De directe 
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aanwezigheid van een particuliere woning 

vraagt enige aanpassing maar is niet 

onoverkomelijk. De mogelijkheid van een 

ligging tussen twee mogelijke 

woningbouwlocaties op termijn is minder ideaal 

vanuit verkeersoogpunt. Door de nieuwbouw op 

deze locatie te realiseren kan op de huidige 

schoollocatie woningbouwontwikkeling 

plaatsvinden. 

De omklapvariant Niet van toepassing 

 Deze variant is bedacht vanuit deels handhaven 

van de bestaande gebouwdelen C en D. 

Wanneer uitgegaan wordt van volledige 

vervangende nieuwbouw is deze 

oplossingsrichting niet relevant. 

Boschkensplan 4B Goed mogelijk 

 Voor vervangende nieuwbouw is dit een zeer 

geschikte locatie. Er is een duidelijke scheiding 

tussen de functies wonen en onderwijs 

mogelijk. Voorwaarde is verder dat er een 

verkeersoplossing komt voor het autoverkeer. 

Een belemmering waar rekening mee gehouden 

moet worden is de benodigde afstand van 50 

meter vanaf de rand van de Rillaerse Baan, 

maar daar kan in het ontwerp rekening mee 

gehouden worden. De veronderstelling is dat 

het via een grondruil met de huidige 

schoollocatie mogelijk is om de gronden te 

verwerven. 

Combinatie Boschkensplan 4B en sportveld Goed mogelijk 

 Deze oplossingsrichting is ook goed mogelijk, 

maar voor de verkeersoplossingen is enkel 

Boschkensplan 4B logischer. Er ontstaat wel 

een meer langwerpige locatie en voor de 

verkeersoplossing is meer grond nodig. Deze 

variant heeft geen directe toegevoegde waarde 

ten opzicht van Boschkensplan 4B. 

 

Het voorkeursscenario is Boschkensplan 4B. Hier is sprake van een duidelijke en logische scheiding 

van functies. Daarnaast is een mogelijkheid beschreven om de verkeersdoorstroming op de Rillaerse 

Baan te faciliteren. Tevens kan op de vrijvallende locaties (huidige schoollocatie en sportveld) een 

goede woningbouwontwikkeling plaatsvinden. Het verwerven van de gronden vormt een risico en 

hier zal als eerste onderzoek naar moeten worden gedaan. 
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Voorkeursscenario bij nieuwbouw en behoud gebouwdelen C en D 

In onderstaande tabel wordt per locatie voor deze denkrichting een oordeel gegeven over de 

locatie. 

 

Locatie Beoordeling 

Huidige schoollocatie Niet wenselijk 

 Het realiseren van deze variant is vanwege de 

tijdelijke huisvesting niet wenselijk, nog los 

van overlast tijdens de realisatie. Er zijn 

andere locaties die een betere oplossing 

bieden. De huidige schoollocatie is ook 

aantrekkelijk voor woningbouwontwikkeling. 

Locatie sportveld Niet van toepassing 

 Deze variant is meer geschikt voor volledige 

vervangende nieuwbouw. Voor deze 

denkrichting is de omklapvariant eerder in 

beeld en bedacht. 

De omklapvariant Goed mogelijk 

 In deze variant is de koppeling tussen 

gedeeltelijke nieuwbouw en de bestaande 

gebouwdelen C en D goed te leggen. Mogelijk 

kan ook de fietsflat gehandhaafd worden. De 

aanwezigheid van deze particuliere woning is 

niet onoverkomelijk. Daarnaast is het verkeer 

ook goed te organiseren mits de Venneweg 

aangepakt wordt. 

Boschkensplan 4B Niet aan de orde 

 Deze locatie is in deze denkrichting niet aan de 

orde omdat er geen koppeling met de 

gebouwdelen C en D mogelijk is. 

Combinatie Boschkensplan 4B en sportveld Goed mogelijk 

 Deze oplossingsrichting is mogelijk. Via een 

gronduitruil met de huidige locatie is de 

veronderstelling dat grondaankoop mogelijk is. 

Wel is meer grond voor de school benodigd in 

verband met het goed faciliteren van de 

gewenste verkeersoplossing. 

 

Het voorkeursscenario is de omklapvariant. Dit scenario is logischer dan een combinatie van 

Boschkensplan 4B en sportveld. Hiervoor is minder grondaankoop nodig en de afstand tot de 

Rillaerse Baan is verder waardoor minder impact op de doorstroming te verwachten is. 
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10 Financiële doorrekening 

Investeringskosten voorkeursscenario bij volledige vervangende nieuwbouw 

Uit de samenvatting en conclusie blijkt dat het voorkeursscenario bij volledige vervangende 

nieuwbouw Boschkensplan 4B is. De investeringskosten van dit scenario zijn (prijspeil juni 2018): 

 

 
 

Terrein aankoop nieuw: Dit betreft alleen de gronden van de drie particulieren (E-2524, E-2639,      

E-2641, E-376). Overig eigendom gemeente Goirle (E-2507,E-2640). 

Terrein verkoop bestaand: Betreft de gehele bestaande locatie. Economisch eigendom gemeente 

Goirle. De omgang met het sportveld dient nog te worden bezien. Het genoemde aantal vierkante 

meters is exclusief sportterrein dat aangesloten blijft bij de school als mogelijkheid. 

 

NB: voor de planontwikkeling is als uitgangspunt genomen dat gebouwd kan worden op het huidige 

maaiveld en geen sanering of extra ophogingen van het terrein aan de orde zijn (met uitzondering 

van ophogingen door uitkomende grond). 

 

Investeringskosten voorkeursscenario bij nieuwbouw en behoud gebouwdelen C en D 

Uit de samenvatting en conclusie blijkt dat het voorkeursscenario bij nieuwbouw en behoud van 

gebouwdelen C en D de ‘omklapvariant’ is. De investeringskosten van dit scenario zijn: 

 

 
 

NB: in de kostenraming is rekening gehouden met bouwrijp maken, inrichting terrein en aanleg 

parkeerplaatsen. Er is geen rekening gehouden met grondsanering, grondverbetering of aanleg 

sportterrein. 

 

Boschkensplan 4B
Omschrijving m² (bvo) € / m² bvo Kosten

Terrein aankoop nieuw 10.295 PM

Terrein verkoop bestaand 28.106 (-) PM

Sloopkosten bestaand (A+B+C+D) 10.699 50 € 534.950

Nieuwbouw onderwijs 9.751 2.300 € 22.427.300

Nieuwbouw bewegingsonderwijs 1.650 2.100 € 3.465.000

Totaal € 26.427.250

Boekwaarde gemeente € 879.442

Boekwaarde OMO € 2.386.547

Omklapvariant
Omschrijving m² (bvo) € / m² bvo Kosten

Terrein aankoop nieuw 11.135 PM

Terrein verkoop bestaand 11.000 (-)PM

Sloopkosten bestaand (A+B) 6.393 50 € 319.650

Renovatie C 2.576 1.465 € 3.773.415

Renovatie D 1.730 1.325 € 2.292.679

Nieuwbouw onderwijs 7.526 2.300 € 17.308.880

Totaal € 23.694.625

Boekwaarde gemeente € 879.442

Boekwaarde OMO € 2.386.547
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Terrein aankoop nieuw: Dit betreft het deel dat OMO nu in eigendoom heeft (E-4804,E-4806). 

Terrein verkoop bestaand: Betreft de bestaande locatie minus het terreindeel behorende bij C en D 

(groot circa 11.000 m2. Eén en ander nog exact nader te bepalen). 
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11 Bijlagen 

Bijlage 1: Percelen met eigendomsinformatie 

 

Bijlage 2: Plankaart bestemmingsplan ‘Tilburgseweg ten noorden van de Rillaerse Baan’ 

 

Bijlage 3: Plankaart bestemmingsplan ‘Boschkens’ 

 

Bijlage 4: Mogelijke procedures bestemmingsplan 
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Bijlage 1: Percelen met eigendomsinformatie 

 
Eigendomsposities (groeidocument, d.d. 05-04-2018) aangevuld met Percelen Boschkens 4B (Input start locatie 

onderzoek Mill-Hillcollege, d.d. 19-04-2018). 

 

 

Nummer Kadastraal-nummer Eigenaar (economisch) Oppervlak (m²) 

1 E-1449 Particulier 3.522 

2 E-1450 Ons Middelbaar Onderwijs 791 

3 E-4524 Particulier 1.646 

4 E-4525 Particulier 796 

5 E-4523 Ons Middelbaar Onderwijs 592 

6 E-364 Gemeente Goirle 2.624 

7 E-4803 Gemeente Goirle 28.106 

8 E-4805 Particulier 865 

9 E-4804 Ons Middelbaar Onderwijs 8.669 

10 E-4806 Ons Middelbaar Onderwijs 2.466 

11 E2639 Particulier 2.467 

12 E376 Particulier 1.982 

13 E2524 Particulier 3.258 

14 E2507 Gemeente Goirle 6.248 

15 E2640 Gemeente Goirle 3.964 

16 E2641 Particulier 2.588 
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Bijlage 2: Plankaart bestemmingsplan ‘Tilburgseweg ten noorden 
van de Rillaerse Baan’ 

   
Bron: Plankaart bestemmingsplan “Tilburgseweg ten noorden van de Rillaersebaan” (06-2008). 
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Bijlage 3: Plankaart bestemmingsplan ‘Boschkens’ 

    
Bron: Uitsnede bestemmingsplan Boschkens Plankaart, bewerkt (21-03-2002). 
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Bijlage 4: Mogelijke procedures bestemmingsplan 

Indien een strijdigheid met een bestaand bestemmingsplan wordt geconstateerd zijn er drie 

mogelijkheden vanuit de gemeente om medewerking te verlenen: 

• Bestemmingsplanwijziging 

• Projectafwijkingsbesluit 

• Kruimelgeval (alleen mogelijk bij nieuwbouw op huidige locatie) 

 

Bestemmingsplanwijziging 

In dit geval wordt voor de nieuwbouw of voor het gehele terrein van het Mill-Hillcollege een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld. Alle relevante feiten en af te wegen belangen die bij het 

desbetreffende plan een rol spelen, dienen onderzocht te worden. In de toelichting bij het 

bestemmingsplan dient verantwoording afgelegd te worden over de uitkomsten van dit onderzoek. 

 

Bevoegd bestuursorgaan : gemeenteraad. 

 

Procedure: Eerst inspraakprocedure: drie weken ter inzage. Vervolgens 

  bestemmingsplanprocedure: zes weken ter inzage, vaststelling door   

  gemeenteraad binnen twaalf weken na terinzagelegging van het ontwerp- 

  bestemmingsplan. Vervolgens mogelijkheid instellen beroep bij Afdeling  

  bestuursrechtspraak bij de Raad van State binnen zes weken na publicatie. 

 

Projectafwijkingsbesluit 

Dit is een besluit waarbij ten behoeve van een project (in dit geval de nieuwbouw) wordt 

afgeweken van een bestemmingsplan. Het besluit dient te zijn voorzien van een motivering (ook wel 

een goede ruimtelijke onderbouwing genoemd). Net als bij een bestemmingsplanwijziging dienen 

alle relevante aspecten onderzocht en afgewogen te worden. 

 

Bevoegd bestuursorgaan : college van Burgemeester en Wethouders. 

 

Procedure: Ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage. Vervolgens mogelijkheid 

  instellen beroep bij rechtbank binnen zes weken en vervolgens mogelijkheid hoger 

  beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State. 

 

Kruimelgeval 

Voor concreet aangegeven categorieën van gevallen kan met een omgevingsvergunning afgeweken 

worden van het bestemmingsplan. De reguliere voorbereidingsprocedure (beslissing binnen acht 

weken, eventueel verlenging met zes weken) uit de Wabo is van toepassing. Daarna is bezwaar, 

beroep en hoger beroep mogelijk. In de praktijk wordt dit de kruimelgevallenregeling genoemd, 

maar het gaat al lang niet meer om ingrepen met een beperkte planologische betekenis. Met de 

kruimelgevallenregeling kunnen omvangrijke (wijzigingen aan) bouwwerken en wijzigingen in het 

gebruik gerealiseerd worden. 

 

In artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is de zogenaamde kruimellijst opgenomen. 

Op deze lijst staan elf mogelijke gevallen waarvoor het college van Burgemeester en Wethouders 

toestemming kan geven om voor een concreet project van het bestemmingsplan af te wijken. Voor 

initiatiefnemers is een groot voordeel van de kruimelllijst dat met de reguliere 

voorbereidingsprocedure kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Instemming van de 

gemeenteraad is niet nodig. Het besluit moet voorzien zijn van een draagkrachtige motivering. 
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In onderhavig geval zou wellicht toepassing kunnen worden gegeven aan onderdeel 1 van de 

kruimellijst. Op grond hiervan kan voor de oprichting of uitbreiding van een bijbehorend bouwwerk 

worden afgeweken van het geldend bestemmingsplan. Onder "bijbehorend bouwwerk" wordt 

verstaan: 

• De uitbreiding van een hoofdgebouw. 

• De oprichting van een nieuw bouwwerk met een dak, dat functioneel verbonden is met een 

hoofdgebouw dat op hetzelfde perceel staat. 

 

Als hieraan wordt voldaan kan wellicht medewerking worden verleend op grond van de kruimellijst. 

Definitief uitsluitsel kan worden gegeven als het bouwplan concreet is. 

De kruimellijst kan alleen plaatsvinden op het terrein van het Mill-Hillcollege als er nog sprake is 

van een hoofdgebouw. Bij complete nieuwbouw op deze locatie is het dus niet mogelijk omdat er 

dan geen sprake meer is van een hoofdgebouw. Om deze reden is toepassing geven aan de 

kruimelregeling voor de locatie aan de Rillaersebaan niet mogelijk. 

 

 




