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Voorwoord
De gemeenteraad heeft eind 2017 een principebesluit genomen over ruimtelijke medewerking aan
het plan Hart van Oosterwolde en heeft ook onder voorwaarden een fors budget in het vooruitzicht
gesteld voor de uitvoering van het plan.
Wij hebben als initiatiefnemers het afgelopen jaar met veel enthousiasme gewerkt aan de verdere
uitwerking van de plannen. Wij hebben veel afstemming gehad met verenigingen en inwoners uit het
dorp. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen ten opzichte van het plan zoals eerder aan de
gemeenteraad is gepresenteerd.
In dit plan leest u wat de initiatiefgroep afgelopen jaar heeft gedaan om het plan te verbeteren en
hoe invulling is gegeven aan de tien randvoorwaarden van de gemeente. In november 2018 heeft de
initiatiefgroep een magazine uitgebracht waarin is weergegeven wat het plan inhoudt. U kunt deze
terugvinden op onze website ( https://hartvanoosterwolde.nl/brochure-bouwen-aan-de-toekomst/).
Het plan is nu zover dat we dit voor kunnen leggen aan de gemeenteraad. We hebben aan het
overgrote deel van de randvoorwaarden van de gemeente kunnen voldoen. Het plan is op veel
onderdelen aangepast aan, eisen gesteld door zowel de gebruikers (bijv. andere indeling, kleinere
sportzaal, kleedkamers) alsmede door de gemeente (bijv. BENG norm, eisen inrichting speelplein).
Dit heeft tot gevolg dat het investeringsbedrag hoger is geraamd. Daarnaast is er sprake van een
algemene kostenstijging in de bouw. De totale investering van het plan komt hiermee uit op
€ 3.704.000. Van de gemeente wordt daarom een totale extra bijdrage gevraagd van € 647.000.
Wij zijn blij met de samenwerking met de ambtelijke organisatie van de gemeente en de hulp die wij
hebben gekregen bij het verder uitwerken van onze ideeën. Daarnaast zijn we blij met de steun die
wij gehad hebben als pilotproject van het stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil van het
kadaster en ministerie van BZK. Ook waren we verheugd met het bezoek van de programma
Directeur generaal Omgevingswet dhr. E.J. van Kempen aan het project. Waarbij we samen met de
gemeente hebben kunnen nadenken over de rolverdeling tussen de initiatiefgroep en de gemeente
in dit soort plannen.
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Alle individuele leden van de initiatiefgroep geloven in dit plan, voor Oosterwolde, voor de toekomst,
voor de verenigingen. Wij hopen dat Oosterwolde leefbaar blijft en dat wij daarvan mee mogen
genieten samen met alle andere inwoners.
Wij hopen dan ook van harte dat Oosterwolde een prachtig hart krijgt.
De initiatiefgroep Hart van Oosterwolde
Wim-Henk Peggeman (voorzitter)
Heleen Koornberg (communicatie)
Gerrit Berends (bouw & infra)
Nanne Schoonhoven (subsidies &fondsen)
Ben van Pijkeren (financien)
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1. Verdere uitwerking Hart van Oosterwolde
Dit document geeft inzicht in de verdere uitwerking van het plan Hart van Oosterwolde.
Door de initiatiefnemers is in 2017 bij de gemeente Oldebroek een plan ingediend voor het
realiseren van een nieuwe Multifunctioneel Centrum (MFC) bestaande uit een sporthal en dorpshuis
op het sportpark de Heughte. Het college en de gemeenteraad hebben in november 2017 haar hun
steun uitgesproken voor het plan. Wel is een aantal randvoorwaarden neergelegd, waarbij een aantal
onderdelen verder uitgewerkt dient te worden.
In dit document geven wij een nadere uitwerking van het plan zoals deze in oktober 2017 is
gepresenteerd en geven we invulling aan de door de raad gegeven kaders. Het plan is op basis van de
vele input die is geleverd op diverse onderdelen aangepast. Naar ons idee is het plan hierdoor sterk
verbeterd ten opzichte van het originele plan. Dit is ook logisch gezien het stadium waar we ons toen
nog in begaven. We zaten in een verkennende fase, we zitten nu in een uitwerkingsfase. Als de
gemeenteraad instemt met deze uitwerking dan zal gestart worden met de planfase (detail
uitwerking en opstarten diverse procedures), daarna zal de realisatiefase aanbreken.
Dit plan is direct in alle openheid met zowel de raad als met bewoners besproken. Dit is uniek en ook
een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Voorheen werden plannen helemaal uitgewerkt
voordat deze werden voorgelegd voor besluitvorming en kon bezwaar worden ingediend via
reguliere vergunningsaanvraag procedures. Wij hebben er voor gekozen om zowel de gemeenteraad
als inwoners van het dorp bij de start van het plan al te betrekken. Dit had tot gevolg dat er nog veel
onduidelijk was, wat soms lastig viel uit te leggen. Aan de andere kant hebben we veel input
ontvangen die we op voorhand al hebben kunnen verwerken.

Uitvoering
Planvorming

Verdere
uitwerking

Idee

•Huidige fase
•Verdere uitwerking
•Meer detail
•Niet alles zeker

•Formele uitwerking
•opzetten stichting
•zekerheid realisatie
•volledige uitwerking
•Formele procedures
•Vergunningen

•Realisatie plan
Hart van
Oosterwolde

•Behandeld raad
november 2017
•globale schets
•eerste ideeen
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1.1 Doel
Het plan is om het huidige dorpshuis ‘De Heerdt’ en de aangrenzende gymzaal in Oosterwolde te
verplaatsen naar sportpark De Heughte van voetbalvereniging VSCO’61. Hierdoor ontstaat een
centralisatie van sportvereniging, dorpshuis en sporthal. Een multifunctioneel centrum (MFC) met
sportmogelijkheden. Deze nieuwe locatie wordt het Hart van Oosterwolde genoemd, vanwege de
bundeling van voorzieningen en faciliteiten.
Dit plan is vooral gericht op de leefbaarheid van Oosterwolde. Hoe dit bijdraagt aan een sterke en
leefbare samenleving en hoe verschillende partijen en inwoners daarin samenwerken. Daarnaast is
een financiële onderbouwing opgenomen waaruit blijkt dat dit plan levensvatbaar is.
Het plan draagt naar mening van de initiatiefgroep bij aan de leefbaarheid van het dorp.
Oosterwolde staat bekend als een actief dorp met een sterk verenigingsleven. De individuele
verenigingen staan er organisatorisch goed voor en hebben op dit moment nog voldoende
vrijwilligers beschikbaar.
In Nederland zien we veel verstedelijking, jongeren trekken vaak weg vanuit de dorpen naar de
steden. Dit heeft invloed op de functies in een dorp. In de jaren ‘70/’80 in Oosterwolde zijn de
functies terug gelopen, maar nu zien we dat deze stabiel blijven. Oosterwolde kent veel kleine, maar
ook enkele grotere ondernemers die van belang zijn voor het dorp en die het dorp ook dragen. We
zien in Oosterwolde dat de functies op dit moment van goed niveau zijn, er is veel bedrijvigheid,
inwoners kunnen voor hun vers artikelen bij lokale bedrijven terecht. Ook heeft Oosterwolde een
basisschool (recentelijke uitgebreid) waar de kinderen uit het dorp onderwijs kunnen ontvangen.
Voor voortgezet onderwijs zijn er mogelijkheden dicht in de buurt. Daarnaast zijn er sterke
verenigingen in het dorp die op het culturele gebied een goed aanbod kennen zoals David en OGCK.
Er zijn sportmogelijkheden via VSCO, FIT, Willem Tell, Dartvereniging. Doordat het dorp deze
maatschappelijke functies goed weet in te vullen blijft het dorp aantrekkelijk. Dat zien we terug in
met name jongeren die graag in het dorp willen blijven wonen of graag weer terug willen komen.
Hier is wel de nodige woningbouw voor nodig. We denken hierin dit plan gedeeltelijk te kunnen
voorzien (hiervoor zijn ook nog andere plannen in ontwikkeling), maar nog belangrijker, we blijven
investeren in de maatschappelijke functies in het dorp. Hiermee behouden we de leefbaarheid
binnen het dorp en blijft Oosterwolde als dorp aantrekkelijk om in te wonen.
Ook zien we ruimte voor nieuwe initiatieven. Op dit moment zijn vergrijzing en eenzaamheid
belangrijke thema’s in Nederland. Wij denken met het creëren van een centrale ontmoetingsplek een
plek te creëren waar jong en oud elkaar kan ontmoeten. Waar mogelijkheden ontstaan om
activiteiten voor ouderen te ontplooien. En waar we een plek hebben waar kwetsbare mensen een
veilige plek hebben om zichzelf te ontwikkelen. Dit zijn allemaal mogelijke ideeën waar het Hart van
Oosterwolde in de toekomst een invulling aan kan geven.
Voor de jongeren is het van belang om voldoende te bewegen, met het Hart van Oosterwolde wordt
een plek gecreëerd waar meer activiteiten plaats kunnen vinden. De sportzaal kan een impuls geven
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aan het bewegingsonderwijs (doordat er meer gedaan kan worden) en het biedt kansen om nieuwe
sporten te gaan beoefenen. Het verplaatsen van de Jongeren Activiteiten Plek (JAP) zorgt voor een
centrale ontmoetingsplek voor de jeugd, waar door het open karakter ook voldoende toezicht biedt.

1.2 Plan van Aanpak
De gemeenteraad heeft in november 2017 besloten dat het plan verder uitgewerkt kan worden,
waarbij een aantal randvoorwaarden is gesteld. De initiatiefgroep heeft voor de verdere uitwerking
een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is als bijlage 8.11 aan deze uitwerking
toegevoegd.
In dit plan van aanpak is opgenomen welke stappen doorlopen worden tot het komen tot een
verdere uitwerking. Er is een projectorganisatie opgezet en er is invulling gegeven aan de wijze
waarop de communicatie omtrent het Hart van Oosterwolde zal plaatsvinden. Dit projectplan is
voorgelegd aan de ambtelijke organisatie van de gemeente. Om tot een verdere uitwerking te komen
is gestart met een project organisatie. Deze projectorganisatie is opgedeeld in vier projectgroepen
(bouw & infra, financiën, communicatie, subsidies & fondsenwerving). De verdere uitwerking van dit
rapport zal daarom ook per deelproject worden gedaan.
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1.3 Randvoorwaarden gemeente
Het raadsbesluit geeft een aantal randvoorwaarden mee waaraan de verdere uitwerking van het plan
moet voldoen, Dit zijn, gegroepeerd per aandachtsgebied, de volgende:
Infra en bouw
1.
2.
3.
4.

Goede ontsluiting/Entree van ’t Hart van Oosterwolde.
Op de locatie De Heerdt wordt voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd.
Er worden met de grondeigenaren heldere afspraken gemaakt.
Er wordt voldaan aan de aanbestedingsrichtlijnen.

Financiën
5. De horecafunctie in het nieuwe gebouw wordt juridisch gescheiden van de
exploitatiestichting, de horeca functie wordt aanbesteed.
6. Een investeringsbegroting inclusief sluitend dekkingsplan.
7. Sluitende meerjarige exploitatiebegroting, zonder gemeentelijke subsidie.
Communicatie
8. Er wordt een communicatieplan opgesteld waarin wordt opgenomen hoe met de
omwonenden wordt gecommuniceerd en hoe zij betrokken worden bij het plan.
9. Er wordt rekening gehouden met de belangen en inbreng van de omwonenden
Subsidie en fondsen
10. Het plan haalt aanvullend nog de volgende financiële bijdragen op:
a. € 100.000,‐ uit fondsen en subsidies (anders dan de provinciale subsidie Steengoed
Benutten);
b. € 120.000,‐ zelfwerkzaamheid (in natura) voor realisatie van het plein;
c. € 100.000,‐ bijeengebracht door sponsoren, (acties van) inwoners en organisaties,
etc.;
d. € 164.000,‐ opbrengsten uit inbreng gronden De Heerdt (vooralsnog berekende
residuele waarde);
e. provinciale bijdrage waaronder Steengoed Benutten, ter hoogte van € 500.000,‐.
Deze randvoorwaarden zullen bij de uitwerking van de aandachtsgebieden moeten worden
meegenomen.
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1.4 Algemene ontwikkelingen
Oosterwolde is een dorp dat leeft, dat groeit en een gezond verenigingsleven heeft. Kortom, een fijn
dorp om in te wonen. Met het plan Hart van Oosterwolde willen we zorgen dat we dit behouden
voor nu en in de toekomst.
Gezamenlijk initiatief
Het Hart van Oosterwolde is een gezamenlijk initiatief van dorpshuis De Heerdt, VSCO’61, stichting
Dorpsbelang en stichting Sportvoorzieningen Oosterwolde. Met het Hart van Oosterwolde zorgen we
voor een centralisatie van activiteiten en een centrale pleinfunctie. Alle voorzieningen, die nu op
diverse locaties in het dorp verdeeld zijn, komen straks samen. Om een toekomstbestendig dorp te
blijven, zullen we als dorp onze krachten moeten bundelen. Het is daarom van belang dat we een
plek creëren waar we elkaar kunnen versterken. Maar wellicht wel het belangrijkste: we creëren een
ontmoetingsplaats, voor jong en oud, gericht op de maatschappelijke activiteiten. In het plan is
rekening gehouden met het realiseren van woningbouw. Er zijn inmiddels meerdere
woningbouwinitiatieven voor het dorp. Initiatieven die, mits er goed wordt samengewerkt, elkaar
niet beconcurreren, maar juist versterken.
Buitenactiviteiten
Door de verplaatsing van De Heerdt nabij het sportpark en het creëren van een plein, ontstaan in de
buitenruimte ook meer mogelijkheden. Combinaties met binnen- en buitenactiviteiten zijn dan meer
mogelijk. Door de autoluwe omgeving is het mogelijk om veilig buitenactiviteiten te organiseren
zoals markten en spelen. Daarnaast is het mogelijk om activiteiten te organiseren zonder dat de
verkeersveiligheid in het geding komt en wordt de parkeerproblematiek verkleind.
Belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het eerste plan van december 2016.
•
•

•
•
•
•

•

Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer komt vanaf de Zwarteweg.
In plaats van een sporthal wordt nu een sportzaal gerealiseerd. Deze kent een omvang van
ongeveer twee gymzalen waardoor zaalvoetbal mogelijk blijft. De sportzaal is ook onder te
verdelen in twee kleinere zalen die apart van elkaar gebruikt kunnen worden.
Er zijn twee kleedkamers toegevoegd. De mogelijkheid blijft om, als het nodig is, uit te wijken
naar de kleedkamers van VSCO’61. Dit in afstemming met VSCO’61.
Indeling MFC gewijzigd zodat ruimtes zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Er is voldaan aan
de wensen van gebruikers.
Ligging van de appartementen is aangepast.
In plaats van het creëren van een nieuw voetbalveld aan de achterkant van VSCO’61 is
gekozen voor de aanleg van een hybride veld (een mix van kunstgras en natuurgras) op een
van de speelvelden (veld 2 of 4).
Er zijn extra duurzaamheidsmaatregelen getroffen (gasloos, zonnepanelen, isolatie, etc.).
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Pilot project Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil (SSKR)
Vooruitlopend op de wettelijke regeling van stedelijke kavelruil in de Omgevingswet is het
stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil (SSKR) gestart met een aantal pilots en het ondersteunen
van partijen die nu al aan de slag willen met dit nieuwe instrument voor gebiedsontwikkeling. Het
project Hart van Oosterwolde is een van de projecten die als pilot is opgenomen in dit programma.
De initiatiefgroep heeft veel baat gehad bij de ondersteuning van deskundigen die betrokken zijn bij
het project.
Een belangrijke vraag waar wij samen met de gemeente vele malen over nagedacht hebben is de
vraag hoe de uitvoering vorm kan krijgen. De gemeente streeft naar zelfregie in de dorpen en wil
daarbij faciliteren; onder het motto ‘Oldebroek voor Mekaar‘. Maar de initiatiefgroep vraagt zich af
hoe het dan zit met mogelijke financiële risico’s van de uitvoering. Die kan men niet zelf opvangen.
Daarnaast heeft de gemeente zelf eigendom van diverse gronden en vervult specifieke taken zoals de
ruimtelijke ordening en woningbouwbeleid. In de uitvoering is ook sprake van de realisering van een
flink openbaar gebied: plein en toegangsweg. Ligt het dan niet meer voor de hand dat de gemeente
daarin de kar gaat trekken? Vervolgens gaat het ook om het ruilen van gronden en de invulling van
twee woningbouwlocaties, die relevant zijn voor de haalbaarheid van het totale plan Hart van
Oosterwolde.
De initiatiefgroep en de gemeente zijn samen zoekende geweest naar een goede afstemming en
rolverdeling aansluitend bij de benadering van de Omgevingswet en Oldebroek voor Mekaar;
uitnodigingsplanologie, eigen initiatief en zelfsturing in de dorpen. In deze zoektocht hebben heeft
het SSKR de initiatiefgroep en de gemeente kunnen ondersteunen.
Besluitvorming ledenvergaderingen VSCO en De Heerdt
Op maandag 10 december 2018 vond een ledenvergadering plaats bij voetbalvereniging VSCO. In een
overvolle kantine stond die avond het plan Hart van Oosterwolde op de agenda. De vergadering was
goed voorbereid waarbij de discussie geleid werd door een externe begeleider. Na een inleiding van
het bestuur was er ruimte voor insprekers. Aan het eind van de avond werd er gestemd over het plan
inclusief de wijziging van een natuur speelveld naar hybridegras. Uiteindelijk was de uitslag bekend,
waarbij 189 voor en 157 tegen (er was 1 ongeldige stem) het plan Hart van Oosterwolde stemden.
Een dag later, op dinsdag 11 december 2018, had stichting De Heerdt een algemene
ledenvergadering waarbij de leden van De Heerdt gevraagd werden om te stemmen over het plan
Hart van Oosterwolde. Op 1 na waren alle leden vertegenwoordigd. Na een presentatie werd het
plan ter stemming gebracht. Van de 12 aanwezige leden stemden 10 leden voor en gymvereniging
FIT en de Sjoelvereniging stemden tegen. Voor FIT geldt dat zij op het moment van stemming nog
een aantal onduidelijkheden had over onder andere verantwoordelijkheid voor nieuwe toestellen en
overname van oude toestellen. Zij meenden om die reden tegen het plan te moeten stemmen.
Vanuit de Sjoelvereniging is als reden aangegeven dat zij de huidige Heerdt een mooie locatie vinden
en deze liever niet willen verlaten. De grote verenigingen zoals Muziekvereniging David, koor OGCK
en schietvereniging Willem Tell stemden voor het plan.
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Bezoek Programma Directeur Generaal Omgevingswet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Op 14 december bracht de heer E.J. van Kempen, programma directeur Generaal van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bezoek aan Oosterwolde. Via de pilot Stedelijke
Kavelruil was de directeur generaal bekend geraakt met het project Hart van Oosterwolde. Hij wilde
graag meer weten over dit burgerinitiatief en bracht daarom op vrijdag 14 december een bezoek aan
sportpark De Heughte. In aanwezigheid van de projectgroepleden, wethouder Bob Bergkamp, een
provincie medewerker en diverse ambtenaren werd uitgebreid verteld wat het project inhoudt.
Daarnaast werd ook gesproken over het vervolg van het project, verantwoordelijkheden,
uitvoerbaarheid en mogelijke risico’s. Na een goed gesprek werd een wandeling gemaakt langs de
projectlocatie.
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2 Bouw en Infra
2.1 Uitwerking deelgebied de Heughte
Inventarisatie:
Er heeft na het raadsbesluit opnieuw een inventarisatie plaatsgevonden van de wensen van de
gebruikers en omwonenden.
-

-

De projectgroep is na het besluit van de raad opnieuw met alle gebruikers van het MFC in
gesprek gegaan over de wensen die zij hebben met betrekking tot hun gebruik van het MFC.
In een eerder stadium hadden deze gesprekken ook al plaatsgevonden.
Met de omwonenden die zich bij de projectgroep hebben gemeld is gesproken over hun
ideeën en wensen omtrent het plan.
De nieuwe ontsluiting is kenbaar gemaakt bij de omwonenden die daar wonen, daarnaast
zijn zij uitgenodigd voor alle inspreekavonden die daarna hebben plaatsgevonden. Met
enkele omwonenden zijn individuele gesprekken gevoerd.
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2.2 Realisatie MFC/Sporthal
Het MFC en sporthal zijn aangepast naar de wensen van de gebruikers. Dit heeft tot gevolg dat op
hoofdlijnen de volgende aanpassingen zijn gedaan.
-

-

-

Er zal een sportzaal gerealiseerd worden i.p.v. een sporthal. Deze is kleiner. Op basis van
gesprekken met diverse gebruikers kwam naar voren dat een sporthal in deze omvang
beperkt gebruikt zal worden. Hiermee worden veel inefficiënte ruimte gecreëerd. In overleg
is er voor gekozen om de zaal hierom te verkleinen.
Opslagruimtes zijn gewijzigd en aangepast naar de wensen van de gebruikers.
Naast de kleedkamers van VSCO zal ook een beperkte kleedmogelijkheid in de sporthal
gemaakt worden. Uit de besprekingen die gedaan zijn met gebruikers en andere
betrokkenen kwam naar voren dat er een wens bestond voor kleedruimte in het MFC. In het
plan blijft de mogelijkheid om gebruik te maken van de kleedkamers van VSCO. Dit zal ten
alle tijden in overleg gaan tussen beide gebruikers.
De zalen zijn anders ingedeeld, op basis van de verdere input van de gebruikers.
Voor de schietvereniging is een schietzolder ingetekend, dit in tegenstelling tot een
schietkelder. Dit heeft met name te maken met kosten en efficiëntie.
Het MFC en de sportzaal zijn afgestemd met de gebruikers en voldoen op hoofdlijnen aan de
eisen die zij hieraan gesteld hebben. Bij verdere planvorming zal dit verder in detail ingevuld
moeten worden.
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2.3 Realisatie plein / openbare ruimte
Op basis van de tekeningen die door de initiatiefgroep zijn gemaakt heeft de gemeente een
berekening gemaakt van de kosten waar rekening mee gehouden moet worden in het plan. Dit zijn:
-

Realisatie ontsluiting (excl. aankoop grond)
Realisatie parkeer gelegenheid
Realisatie groenvoorziening
Verplaatsing JAP

Als de gemeenteraad instemt met het plan en de plannen daadwerkelijke in uitvoering komen zal de
detailinvulling nader gemaakt moeten worden. Hiervoor wil de initiatiefgroep dat de jongeren in het
dorp gevraagd worden om mee te denken. Gezien de onzekerheid in de realisatie is dit in het
voortraject nog niet gedaan om geen valse hoop te creëren bij de jongeren in het dorp.

2.4 Verkeerskundige onderbouwing ontsluiting (randvoorwaarde 1)
De verkeerskundige ontsluiting vindt in het plan plaats aan de kant van de Zwarteweg. Hiervoor is
het nodig dat een deel van het perceel aan de Zwarteweg 9 ingezet zal worden voor de openbare
ruimte. Met de eigenaar zijn afspraken gemaakt over de overname van de grond die nodig is voor de
realisatie van het plan. Concreet betekent dit dat de woning zal blijven staan (inclusief een deel tuin)
en dat de naastgelegen (oude) schuur gesloopt zal worden en dat dit onderdeel (inclusief de
grondstrook die hier achter ligt) ingezet zal worden voor het plan HvO.
De omwonenden aan de ontsluiting aan de Zwarteweg hebben kennis kunnen nemen van de
plannen. De initiatiefgroep heeft ze hierover individueel geïnformeerd en uitgenodigd voor de
inloopavonden. Het merendeel kan instemmen met het plan. Een aantal is niet tegen, maar wil (op
dat moment) de definitieve plannen afwachten. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de bewoners
van Zwarteweg 9A om te kijken welke gevolgen het plan voor hen heeft. Deze gesprekken lopen via
de (nieuwe) eigenaar van nummer 9. In de bijlage 8.6 is een overzicht opgenomen van de bewoners
die zijn geïnformeerd. De omwonenden aan de ontsluiting Zwarteweg zijn hierbij tijdig geïnformeerd,
bij een verdere uitwerking zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden. Er is voor gekozen om
de bewoners die direct aan de ontsluiting wonen te informeren en om de bewoners die verder liggen
via de reguliere informatiestroom te informeren.
De ontsluiting is conform geldende regelgeving, waarbij tweerichtingsverkeer het plein op en af kan
gaan. De ontsluiting is voorgelegd aan de verkeerskundige adviseur van de gemeente. De gemeente
heeft aangegeven dat de ontsluiting voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld en dat dit niet
leidt tot onveiligere situaties. De Initiatiefgroep heeft van de gemeente begrepen dat er een volledig
verkeersonderzoek voor Oosterwolde verricht zal worden. Ook gezien de overige plannen die zich in
het dorp ontwikkelen. De uitkomsten uit dit onderzoek zullen waar nodig meegenomen worden bij
de verdere uitwerking.
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2.5 Uitwerking deelgebied De Heerdt (randvoorwaarde 2)
Het plan ‘Hart van Oosterwolde’ zorgt ook voor nieuwe woningen. Zo worden het huidige dorpshuis
en de gymzaal gesloopt en ontstaat op deze plek ruimte voor woningen. Daarnaast is er ruimte voor
appartementen op de locatie van het Hart van Oosterwolde.
Op De Heerdtlocatie is het type woning nog niet bepaald. Zo is het mogelijk voor jong en oud te
bouwen. Het kan ook een mix worden. Denk hierbij aan woningen voor senioren met een
woonkamer, keuken, badkamer en een slaapkamer op de begane grond. Voor jongeren kan hier een
woningblok komen zoals onlangs is gebouwd aan de Eikenhof. Voor gezinnen kunnen er rijwoningen
komen met een wat ruimere indeling en grotere tuin. In totaal is er ruimte voor circa 14 woningen.
Hierbij blijft het aantal woningen gehandhaafd, maar kan door de huidige invulling wel voldaan
worden aan de parkeernormen die hiervoor gelden binnen de gemeente.
De exacte invulling moet nog worden gegeven, maar in de uitwerking is rekening gehouden met de
volgende uitwerking woningen:
- 5 starterswoningen (geschatte v.o.n.-prijs tussen € 200.000 en € 250.000);
- 5 eengezinswoningen (geschatte v.o.n.-prijs tussen € 250.000 en € 300.000);
- 4 seniorenwoningen (geschatte v.o.n.-prijs tussen 300.000 en 350.000).
Onderstaand overzicht geeft een mogelijkheid voor de woningbouw op De Heerdt locatie.
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Daarnaast zien we in Oosterwolde, net zoals in andere omliggende kernen, een groeiende vraag naar
appartementen. Ook daar willen we graag in voorzien. Naast het multifunctionele centrum is daarom
een appartementengebouw gesitueerd. Hierin komen op de eerste en tweede verdieping twee- tot
driekamerappartementen die geschikt zijn voor jongeren en ouderen. Op de begane grond is er
ruimte voor commerciële activiteiten.
Aangezien er op dit moment meerdere woningbouwinitiatieven in Oosterwolde zijn, heeft de
gemeente Oldebroek besloten de regie te nemen. De gemeente is daarom in gesprek met diverse
initiatiefnemers om de partijen voor afstemming bij elkaar te brengen.. Zo moet worden
voorkomen dat er teveel dezelfde woningen gebouwd worden of te veel woningen tegelijkertijd. Dat
is namelijk niet goed voor de woningmarkt in Oosterwolde.

2.6 Parkeren (randvoorwaarde 2)
Voor de parkeernormen wordt aangesloten bij de eisen zoals deze zijn vastgesteld in de nota
parkeren 2014.

2.7 Afspraken grondeigenaren (randvoorwaarde 3)
Met de volgende grondeigenaren zijn inmiddels afspraken gemaakt.
Eigenaar
Prins Bouw

Positie
Zwarteweg 9

Nederlands hervormde
gemeente

Inbreng grondstrook

Vereniging VSCO

Pacht grond veld 3

Vereniging De Heerdt

Inbreng grond Heerdtweg 3

Gemeente Oldebroek

Heerdtweg 1
Gronden VSCO veld 3

Fam. Docter (optioneel)

Groote woldweg 16
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Afspraak
Prins Bouw is bereid dit bezit aan de
Zwarteweg 9 in te brengen.
Mondeling aangegeven bereid te zijn
tegen een marktconforme
vergoeding de grond te willen
inbrengen.
Via de ledenvergadering is besloten
dat VSCO bereid is deze grond in te
brengen in het plan.
Via de ledenvergadering hebben de
leden besloten de grond onder De
Heerdt in te brengen in het plan.
Via het raadsbesluit heeft de raad
aangegeven in te stemmen met de
inbreng van deze gronden.
Met de familie Docter kijkt de
initiatiefgroep of het mogelijk is om
een ontsluiting te realiseren voor
langzaam verkeer. Hierbij wordt
gekeken naar een win-win situatie.
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2.8 Schema van oud naar nieuwe grondeigenaren
Door het Kadaster zijn de grondposities in beeld gebracht en op kaart gezet (toedeling en inbreng, zie
bijlage 8.7). Om de plannen te realiseren is de medewerking van vijf grondeigenaren nodig.

2.9 Aanbesteding (randvoorwaarde 4)
Over de aanbestedingen zijn diverse besprekingen gevoerd. Daarnaast heeft een onafhankelijke
adviseur meegekeken in het dossier en een advies uitgebracht hoe omgegaan kan worden met een
aantal vraagstukken binnen dit project. De initiatiefgroep kan zich vinden in de adviezen die aan de
gemeente zijn uitgebracht en stelt de gemeente voor om de adviezen te volgen. Aangezien het
advies aan de gemeente is uitgebracht is in afstemming met de gemeente er voor gekozen dat de
gemeente dit onderwerp in haar eigen besluitvorming mee zal nemen.

2.10 Commerciële ruimte
Op de locatie van het Hart van Oosterwolde is ook ruimte gereserveerd voor andere functies.
Gedacht wordt dan bijvoorbeeld aan commerciële dienstverlening, kleine winkels en/of
(para)medische voorzieningen. In totaal is hiervoor ca. 300 m2 bvo beschikbaar. Deze ruimte bevindt
zich op de begane grond van het appartementengebouw, direct aan het parkeerplein.
Bij het uitwerken van het plan zijn gesprekken gevoerd met de 3 vers-leveranciers uit Oosterwolde
(bakker, slager, groenteboer) over een gezamenlijke winkel. Eventueel gecombineerd met
supermarktassortiment. Deze gesprekken hebben geen resultaat opgeleverd.
Een oproep in het magazine aan ondernemers om zich te melden met een goed idee heeft geen
resultaat opgeleverd. De initiatiefgroep blijft een meerwaarde zien in het creëren van een plek voor
andere functies. Gebrek aan belangstelling heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat het
aanbod nog niet concreet is. Afmetingen, prijzen en een opleverdatum zijn nog bekend. In de
verdere uitwerking gaan we daar mee aan de slag, op basis daarvan kunnen we in een later stadium
besluiten of het zinvol is hiermee door te gaan.
In de uitwerking is rekening gehouden met een commerciële plint die eenvoudig en zonder extra
kosten/opbrengsten omgezet kan worden naar woningbouw. Er komen in die situatie 4
appartementen extra beschikbaar.
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3 Financiën
3.1 Bezettingsgraad MFC
De hoogte van de bezettingsgraad van het MFC inclusief sportzaal is enerzijds om te bepalen of er
maatschappelijk voldoende gebruik zal worden gemaakt van de zalen en anderzijds om een
onderbouwing te krijgen voor de omzet uit zaalhuur en commerciële horeca.
In het bezettingspercentage is rekening gehouden met het huidige niveau aan activiteiten. Daarnaast
is apart weergegeven welke potentiële invulling er gegeven kan worden. Wij verwachten dat een
nieuwe sporthal een impuls kan betekenen die nieuwe mogelijkheden biedt voor sporten die nu wel
door Oosterwoldenaren beoefend worden, maar die nu niet of in zeer beperkte mate in de gymzaal
beoefend worden.
Voor een goed inzicht is de bezettingsgraad in beeld gebracht per week en afzonderlijk voor de
avonden. Deze bezettingsgraad is hieronder opgenomen. De details van de bezetting zijn in de bijlage
8.3 opgenomen.
Bezettingspercentage
Resultaat avonden
Resultaat gehele dag

MFC
56%
27%

Sportzaal
69%
43%

Totaal
63%
35%

Voor de verenigingen geldt dat alle verenigingen hun activiteiten kunnen organiseren op het
moment dat ze op dit moment ook gebruik maken van De Heerdt of de gymzaal. Daarnaast is een
aantal horeca activiteiten opgenomen, waarbij zichtbaar is dat er voldoende mogelijkheden zijn om
nieuwe of commerciële activiteiten te organiseren. In de huidige planning is reeds rekening
gehouden met een deel aan nieuwe activiteiten die op basis van de huidige activiteiten ook
realiseerbaar lijkt. Daarnaast is nog ruimte voor overige activiteiten. Een uitgebreid
bezettingsoverzicht is opgenomen in bijlage 8.3.

3.2 Horeca exploitatie (randvoorwaarde 5)
Een van de eisen vanuit de raad is dat de activiteiten die betrekking hebben op de horecaexploitatie
op basis van de aanbestedingsrichtlijnen gegund moet gaan worden. Het doel van het plan van Hart
van Oosterwolde is om minimaal de huidige activiteiten in stand te houden en mogelijkheden te
bieden om deze activiteiten verder uit te breiden. Dit betekent onder andere dat wij de
werkgelegenheid die betrekking heeft op de horeca activiteiten mee nemen naar de nieuwe
gelegenheid.
Over de aanbesteding is diverse malen afstemming geweest met de gemeente. Doel van de
commerciële horeca is het beschikbaar houden van een ontmoetingsplek waar ook beperkte horeca
activiteiten plaats vinden. Waarbij het doel is om de huidige activiteiten voort te kunnen zetten.
Hierover heeft de gemeente een onafhankelijk adviseur ingeschakeld. Geconcludeerd kan worden
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dat voor de horeca er sprake zal zijn van verplaatsing van de activiteiten van De Heerdt naar het
nieuwe MFC. De horeca hoeft in dit geval niet aanbesteed te worden.
Belangrijke voordelen van de aanpak zijn:
-

De vereniging Dorpshuis De Heerdt blijven exploitant, waardoor medewerkers ook mee
kunnen voor de commerciële activiteiten.
Verenigingen kennen vaste momenten waarop zij ruimten bezetten. Deze afspraken blijven
gerespecteerd, maar kunnen in afstemming wel aangepast worden.
Activiteiten binnen de horecavergunning zullen met name betrekking hebben op kleine
feestjes en verjaardagen. De verwachting is dat grote bruiloften etc. zeer beperkt gehouden
zullen worden.
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3.3 Investeringsbegroting (randvoorwaarde 6)
Kosten (excl. btw)

Opbrengsten
Huidig

MFC (Locatie Heughte)
MFC
Sporthal (incl. akoestiek)
Duurzaamheidsmaatregelen
Inrichting

Openbare ruimte

900.000
1.064.000
160.000
130.000
2.254.000

1

Zelfwerkzaamheid
VSCO terrein
Verplaatsen veld
Infra en terreinwerkzaamheden
Hybride Veld
Overig
Verplaatsen riolering Heerdt locatie
Aankoop grond
Plankosten
Onvoorzien

2017

680.000
-

Huidig

2017

Eigen inbreng
- grond Heerdt/ VSCO

164.000

164.000

- zelfwerkzaamheid

120.000

120.000

-

284.000

284.000

500.000
245.000
100.000
845.000

500.000
100.000
100.000
700.000

1.574.000
354.000
647.000
2.575.000

1.574.000
354.000
-

3.704.000

2.912.000

- Bijdragen derden
1.952.000 Subsidie Provincie
Overige subsidie
470.000 Sponsoring (in subsidies)

22.000
298.000
320.000

120.000 Bijdrage gemeente
Raadsbesluit okt 2017
Inbreng grond gemeente
160.000 Aanvullende bijdrage gemeente
160.000

75.000
125.000
150.000
100.000

75.000
25.000
110.000
-

450.000

210.000

3.704.000

2.912.000

-

1.928.000

In de volgende paragraaf is een nadere toelichting opgenomen op een aantal belangrijke onderdelen.
De aanvullende bijdrage van de gemeente kan als volgt worden uitgesplitst:
Omschrijving
Bijdrage i.v.m. duurzaamheid
Bijdrage veilige speelterreinen / verdere invulling openbare ruimte
Ontsluiting op Zwarteweg
Post onvoorzien
Overig (o.a. prijsstijgingen)
Totaal

Bedrag
160.000
75.000
200.000
100.000
112.000
647.000

1

Verplaatsing JAP, inclusief veilig speelterrein, Afwatering, Bestrating, afvalpunten, Groen (hagen, gazon,
bomen), Verlichting, bebording, fietsenstalling, meubilair, bluswatervoorziening, Alg. kost, winst/risico,
voorbereiding, toezicht en uitvoeringskosten
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Bouwkosten MFC (incl. sportzaal)
De initiatiefgroep heeft een raming opgevraagd om te beoordelen wat de huidige uitwerking van het
plan aan kosten met zich mee zal brengen. De ramingen zijn gebaseerd op de tekeningen van 25
september 2018 (zie bijlagen 8.8). In de realisatie van het MFC zijn de volgende zaken meegenomen
(hoofdlijnen):
-

Realisatie van een sportzaal, geen sporthal. De sportzaal kan opgedeeld worden in twee
aparte zalen
Goede akoestiek in de zaal
Realisatie van twee aparte kleedkamers
Realisatie schietzolder inclusief algemene ruimte
Realisatie foyer
Realisatie grote zaal, die deelbaar is in twee afzonderlijke zalen
Voldoende opslagruimtes voor alle verenigingen
Keuken inclusief opslag
Kleine tribune
Inrichting van het MFC
Standaard uitrusting van de sportzaal wordt aangeleverd door de gemeente

De aanpassingen hebben tot gevolg dat de kosten van het MFC hoger uitvallen. Op hoofdlijnen is de
kosten stijging te wijten aan de volgende onderdelen.
-

-

-

Aanvullende duurzaamheidsmaatregelen (t.o.v. vorige plan, en hebben voornamelijk
betrekking op het gasloos maken van het MFC) die op basis van de wensen uit de raad zijn
toegepast. Het MFC voldoet hiermee aan de eisen van gasloos bouwen, wat vanaf juli 2018
een wettelijke eis is geworden. In de raming is daarom uitgegaan van een installatie op basis
van een warmtepomp. Deze installatie is aanmerkelijk duurder dan die op basis van gas,
zoals eerder geraamd. In het plan is ook rekening gehouden met zonnepanelen op het dak
van de sportzaal. (circa € 160.000)
Door de gebruikers zijn aanvullende eisen en wensen opgenomen. Het gaat hier om twee
kleedkamers met doucheruimtes, extra verkeersruimte en extra opslagruimte. De sporthal is
daartegen verkleind naar een sportzaal. Per saldo leiden deze aanvullende eisen en wensen
tot een hogere kostprijs van circa € 100.000.
Reguliere prijsstijging van circa 7%
De kostenstijging in de openbare ruimte heeft te maken met een nadere concretisering van
het plein en de gewijzigde ontsluiting. Zo is er nu invulling gegeven aan een juiste afwatering
van hemelwater via wadi, de aansluiting naar de Zwarteweg en er zijn extra kosten voor het
hybride veld en speelterrein.
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Openbare ruimte
Er is een raming ontvangen van de kosten die gemaakt moeten worden voor de realisatie van de
openbare ruimte. In het plan bestaat de openbare ruimte uit het plein, het parkeerterrein, het groen,
de verplaatsing van het JAP (jongeren activiteiten plek) en de realisatie van de ontsluiting aan de
Zwarteweg.
VSCO
Het plan Hart van Oosterwolde wordt gerealiseerd op het huidige veld 3 van VSCO. Hierdoor zal de
veldcapaciteit anders ingevuld moeten worden. In het plan is dit opgevangen door de realisatie van
een hybrideveld op veld 2 of 4 (keuze VSCO). Een hybrideveld is een combinatie tussen een veld van
kunstgras en gewoon gras. Het voordeel van een hybride veld is dat deze intensiever gebruikt kan
worden. In het plan is rekening gehouden met een eenmalige aanschaf. Het onderhoud en
vervanging wordt gedaan door VSCO.
In de kostenramingen zijn de volgende onderdelen meegenomen. Aanleg hybrideveld (maximale
belasting 700-800 uur op jaarbasis, optimalisering drainage i.v.m. levensduur, beregeningsinstallatie,
verplichting (6 masten), hekwerk, ballenvangers bestaande trainingsveld, overige/onvoorzien.
Naast de realisatie van het hybrideveld zal het huidige trainingsveld omgezet worden naar een
speelveld. Dit is noodzakelijk om de piekmomenten op te kunnen vangen.
Daarnaast is rekening gehouden met infra- en terreinwerkzaamheden rondom het VSCO terrein om
er voor te zorgen dat het sportveld weer in voldoende mate afgesloten kan worden.
In de oude plannen was rekening gehouden met uitbreiding van de velden aan de oostkant van VSCO
(locatie huidige trainingsveld). Onderstaand zijn de voor en nadelen van de verschillende opties
opgenomen.
Uitbreiding velden oostzijde
Nadelen:
 Extra overlast buren.
 Aankoop grond duurder.
 Bezwaarprocedures verwacht bij bestemmingsplanwijziging.
 Sportcomplex wordt groter.
 Aanvullende voorzieningen nodig (green wall, afgeschermde verlichting).
 Geen latere uitbreiding meer mogelijk.
Voordelen:
 Goedkoopste oplossing.
 Redelijk eenvoudig te realiseren.
 Meer spreiding over diverse velden voor de trainingen.
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Hybride veld (huidige veld 2 of 4)
Nadelen:
 Moet 1 keer per 10 jaar vervangen worden, kosten worden betaald door VSCO.
 Duurder in aanleg.
 Meer concentratie van trainingen op de velden.
Voordelen:
 Vaker bespeelbaar.
 Efficiënter sportpark (minder ruimtebeslag).
 Ruimte om uit te breiden blijft mogelijk.
Conclusie:
Het kostenverschil tussen het aanleggen van een hybride veld (op de locatie van een bestaand veld)
en het toevoegen van een extra veld aan de oostzijde is minder groot dan eerst geraamd. In de
oorspronkelijke raming was € 160.000 opgenomen, maar dit is geen goed vergelijk omdat in de
nadere analyse is gebleken dat de kosten hoger zouden uitvallen, wat met name wordt veroorzaakt
door hogere grondkosten en diverse eisen vanuit de directe omwonenden (bal netten, afrastering en
een wal). Deze bedragen zijn niet verder gekwantificeerd, mede omdat er een andere oplossing is die
meer voordelen opleveren voor het plan.
Een hybride veld heeft 2 grote voordelen:
 Het zorgt voor een efficiënter ruimtegebruik van de sportaccommodatie.
 Het is beter belastbaar (meer trainingsuren mogelijk)
Het laten vervallen van de uitbreiding van de velden aan de oostzijde heeft tot gevolg dat de
bewoners aan die kant geen verandering van hun situatie meer ondervinden. Dit leidt tot meer
draagvlak en minder tegenstand en tijdverlies bij mogelijke procedures.
Het beperkte kostenverschil weegt naar de mening van de initiatiefgroep op tegen de verwachte
nadelen.
Overige kosten
De overige kosten hebben betrekking op de volgende onderdelen.
-

-

Verplaatsen riolering oude Heerdt locatie ad € 75.000. Deze kosten zijn niet meegenomen in
de residuele waarde bepaling van de gronden. Hierdoor zijn deze als aanvullende kosten
opgenomen.
Voor de realisatie van het plan moeten plankosten gemaakt worden. Deze worden geraamd
op € 150.000.
In het plan zal grond aangekocht moeten worden. Hier is op basis van besprekingen met de
grondeigenaren een bedrag van € 125.000 opgenomen.
In het plan is een stelpost opgenomen van € 100.000 voor onvoorzien.

Verdere uitwerking Plan Hart van Oosterwolde versie maart 2019

24

Duurzaamheid
De gemeenteraad heeft bij het nemen van het principe besluit besloten dat het gebouw moet
voldoen aan de BENG normen. Er zijn inmiddels BENG normen bekend, maar deze zijn nog niet
formeel vastgesteld. Dit heeft de initiatiefgroep niet weerhouden om vergaande
verduurzamingsmaatregelen te treffen. In het plan is rekening gehouden met een
verwarmingsoplossing via een warmtepomp, hierdoor is in het pand geen gas nodig. Daarnaast
wordt rekening gehouden met LED verlichting en wordt de sportzaal voorzien van zonnepanelen. In
de kostenraming is rekening gehouden met een extra kostenpost van € 160.000 om dit te realiseren.
Van de gemeente hebben wij vernomen dat er mogelijkheden bestaan om SDE subsidies aan te
vragen op het moment dat duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast. Naast de huidige SDE
subsidie (wijzigt in 2020) zijn er nog mogelijkheden via de Subsidieregeling Energiebesparing en
duurzame energie sportaccommodaties’. In de ramingen is uit voorzichtigheid nog geen rekening
gehouden met het realiseren van deze subsidies. Dit biedt hiermee een kans voor het project.
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3.4 Meerjarenbegroting (randvoorwaarde 7)
Voor de exploitatie van het MFC is een meerjarenbegroting opgesteld (zie bijlage 8.4. voor meer
details)
Prijspeil 2018

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Totaal Baten

215.444

221.908

228.565

235.422

Totaal lasten

221.500

227.265

233.185

239.265

Tekort / Overschot

-6.056

-5.357

-4.620

-3.843

Bij: voorziening Gr. onderhoud

20.000

20.400

20.808

21.224

voorziening Gr. onderhoud inventaris

5.000

5.100

5.202

5.306

Cashflow / toename of afname liquiditeit

18.944

20.143

21.390

22.687

Uitgangspunten bij deze meerjarenbegroting zijn de volgende:
-

-

-

-

-

-

Horeca inkomsten zijn gebaseerd op basis van de huidige inkomsten van De Heerdt (cijfers
2017, begroting 2018). In beperkte mate is rekening gehouden met nieuwe activiteiten. Voor
de nieuwe accommodatie is de verwachting dat dit wel extra activiteiten zal opleveren.
Zowel commercieel als maatschappelijk. Dit levert extra inkomsten op voor het MFC.
De huren van de verenigingen zijn opgenomen op basis van de huidige huurprijzen. Dit geldt
zowel voor de inkomsten uit de sportzaal als De Heerdt. Wel is rekening gehouden met een
lichte uitbreiding van de activiteiten doordat er meer mogelijkheden ontstaan.
De huren van de scholen zijn aangepast aan de niet verenigingstarieven. Deze tarieven
sluiten aan op de tarieven zoals deze bijvoorbeeld ook in De Talter worden gehanteerd voor
niet verenigingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de sportactiviteiten en zal hier
rekening mee moeten houden in de bijdrage die voor sportonderwijs aan de scholen worden
gegeven.
Voor de marge op horeca is aangesloten bij de kengetallen zoals deze gelden binnen de
horeca. De huidige marges sluiten aan bij de marges zoals deze ook nu door De Heerdt
worden gerealiseerd.
Voor de personeelskosten is rekening gehouden met de huidige bezetting en inzet
(begroting 2018). Daarop is naar verwachting nog een besparing mogelijk aangezien in de
nieuwe situatie efficiënter gewerkt zal kunnen worden en er mogelijk op onrendabele
momenten meer samengewerkt wordt.
Kosten zijn opgenomen op basis van beschikbare informatie of kengetallen zoals deze
bekend zijn.
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met € 12.500 reguliere jaarlijkse
onderhoudskosten, € 1.500 voor onderhoudscontracten. In de begroting wordt er totaal
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-

€ 25.000 per jaar gereserveerd voor groot onderhoud en is er nog een kleine post
onvoorzien opgenomen.
o Jaarlijks wordt er circa € 20.000 gereserveerd voor groot onderhoud (incl. indexatie
op de jaarlijkse bijdrage). Na circa 15 jaar wordt het eerste groot onderhoud
verwacht. Hiervoor is dan circa € 345.000 gereserveerd. Het pand wordt
onderhoudsarm gebouwd. Dit betekent dat naast regulier schoonmaak er relatief
weinig meerjarig onderhoud aan het gebouwd gepleegd moet worden.
o Jaarlijks wordt er circa € 5.000 gereserveerd voor inrichting /inventaris. De
verwachting is dat dit onderhoud ongeveer om de 7 jaar plaats moet vinden. Dat
betekent dat er na 7 jaar circa € 37.000 beschikbaar (incl. indexactie op de jaarlijkse
bijdrage) is voor vervanging
o In de begroting is rekening gehouden met circa € 12.500 regulier onderhoud. Dit
wordt ingezet voor reguliere onderhoudskosten zoals reparaties aan installaties,
keuringen, schilderwerk (voor zover noodzakelijk), jaarlijks onderhoud vloeren en
kleine reparaties.
Alle kosten en opbrengsten worden geïndexeerd, ook de jaarlijkse onderhoudskosten en
reservering voor groot onderhoud.

De begroting is de eerste vier jaar niet sluitend, wel loopt het verwachte tekort in de jaren terug en is
de verwachting dat de meerjaren begroting uiteindelijk wel positief zal draaien. Gezien de lange
doorkijk is dit niet verder gekwantificeerd. De verwachting is dat de vernieuwing de omzet weer op
het oude niveau terug zal brengen. Hier is in de begroting rekening mee gehouden. Er zijn enkele
redenen waarom de initiatiefgroep verwacht dat de omzet zal stijgen, namelijk:
-

De hedendaagse uitstraling van het pand en de zalen,
de betere parkeergelegenheden,
de speel mogelijkheden die buiten gecreëerd worden.
Daarnaast is de verwachting dat er nieuwe activiteiten ontplooit zullen worden, wat ook
extra omzet met zich mee brengt.

Er is in de exploitatie rekening gehouden met besparingen in de kosten:
-

Er zal meer gewerkt worden met vrijwilligers op onrendabele tijdstippen (bijvoorbeeld als er
alleen verenigingen zijn),
er kan bespaard worden op dagelijks onderhoudskosten (schoonmaak etc.) omdat het
gebouw kleiner en efficiënter is gebouwd,
ook zal er een besparing zijn op energie doordat het pand voldoet aan de BENG normen.

Wel nemen de kosten toe ten opzichte van het huidige kostenniveau van De Heerdt, maar dit kan
worden toegeschreven aan de extra activiteiten en het beheer van de sportzaal. Dit allemaal zal naar
verwachting tot gevolg hebben dat de exploitatie naar verloop van tijd zal verbeteren. Van de
gemeente wordt gevraagd om de eerste 4 jaar garant te staan voor het exploitatieresultaat. Dit
betekent dat als de resultaten onder nul komen de gemeente het negatieve resultaat aanvult tot nul,
mocht het resultaat boven nul komen dan wordt van de gemeente geen bijdrage verwacht.
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3.5 verantwoording ontvangen subsidie
Voor de verdere uitwerking heeft de gemeente ons een subsidie verstrekt van € 25.000, inclusief
BTW. In het plan van aanpak is opgenomen waarvoor deze subsidie besteed zal worden. Het plan is
in de afronding waardoor ook verantwoording kan worden afgelegd over de bestedingen van deze
middelen. In onderstaand overzicht is weergegeven waar de subsidie aan is besteed. Er is nog een
kleine reserve gehouden voor de nagekomen kosten, waarmee we verwachten € 4.000 over te
hebben van het beschikbaar gestelde budget.
Budget
Stedenbouwkundige uitwerking 4 deelplannen
Schetsontwerpen 4 deelplannen
Adviseurs ontwerpen
Magazine
Inkoopadviseur
Presentabel maken
Kosten Heerdt
Overig/onvoorzien
Totaal

ontvangen subsidie
Ruimte

Leges
ontvangen subsidie
Ruimte
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Besteed

4.000
12.000
4.000
1.000
2.000
2.000
25.000
25.000
-

1.055
956
21.000
25.000
-4.000

Restant
4.000
-2.622
4.000
-4.367
1.000
2.000
-1.055
4.000
4.000

1.500
1.500
-

1.500
1.500
-

1.500
1.500
-

14.622
4.367
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4 Communicatie
4.1 Overzicht van alle communicatie activiteiten (randvoorwaarde 8)


Gesprek omwonenden, 6 juni 2017.
Dit gesprek is geleid door een mediator, dhr. Van den Berg, oud inwoner van Oldebroek. De
gemeente was toehoorder. Doel van het gesprek was om een aantal misverstanden uit te
spreken en te inventariseren welke bezwaren er zijn (en bij welke inwoners) rondom het plan
Hart van Oosterwolde.



Communicatieplan (randvoorwaarde 8):
Na het besluit van de raad heeft de initiatiefgroep een communicatieplan (bijlage 8.12)
opgesteld.
Het doel dat opgenomen staat in dit plan is: Door vanuit alle partijen, die vanuit de
Initiatiefgroep betrokken zijn, gezamenlijk, eenduidig en transparant te communiceren willen
we het volgende bereiken in deze fase:
- Doelgroepen zijn zorgvuldig en tijdig geïnformeerd;
- Doelgroepen geven input voor programma van eisen;
- Kweken van begrip en acceptatie bij de doelgroepen door het geven van ruimte
voor input en het vergroten van hun kennis;
- Open staan voor signalen/betrokkenheid van buitenaf en daar gehoor aan geven
zodat de acceptatie van het project wordt vergroot.



Alle documenten zijn opgenomen op de website van het plan hart van Oosterwolde
(www.Hartvanoosterwolde.nl ). Deze website is opgezet om te dienen als medium waarin
alle relevante documentatie transparant gedeeld kan worden met alle mensen die iets willen
weten over het plan.



Nieuwsbrieven Hart van Oosterwolde, begin december 2017 en maart 2018:
Deze nieuwsbrief is voor inwoners, verenigingen en andere betrokkenen. De nieuwsbrief is
op de website geplaatst en per mail gedeeld. Doel van de nieuwsbrief om inwoners en
betrokkenen op de hoogte te brengen van de voortgang van het plan.



Alle verenigingen en eerder betrokken inwoners en omwonenden zijn uitgenodigd voor een
gesprek om het gewijzigde plan te bespreken. Dit heeft geresulteerd in de volgende
afspraken:
o David op 19 december 2017
o Sjoelvereniging op 19 december 2017
o Schietsportvereniging Willem Tell op 19 december 2017
o Basisschool de Wegwijzer op 15 januari 2018
o Bestuur De Heerdt op 18 januari 2018
o Gymvereniging FIT op 18 januari 2018
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o
o
o

Gesprek omwonenden 15 januari 2018: Families X en X.
Gesprek omwonenden 29 maart 2018: Families X, X, X, X.
Oktober 2018 individuele gesprekken met alle gebruikers van De Heerdt en de gymzaal
door het bestuur van De Heerdt. Doel hiervan was informeren van de laatste
aanpassingen en goedkeuring ontvangen op de tekeningen.



Inloopavonden: voor verenigingen, organisaties, omwonenden, mensen die eerder
betrokkenheid hebben getoond. De inloopavonden hebben plaatsgevonden op 10 , 14 en 18
april 2018. In totaal zijn er circa 40 personen geweest. Op deze avonden konden
belangstellenden kennis nemen van de gewijzigde plannen.



Overzicht van alle partijen die zijn uitgenodigd om input te leveren.
Via nieuwsbrieven en de website is aan alle verenigingen, inwoners en andere
belanghebbenden in Oosterwolde gevraagd om input te geven via mail, telefoon en
gesprekken. Iedereen is uitgenodigd voor bewoners- en inloopavonden. In de bijlage 8.1 is
een overzicht opgenomen waarin alle organisaties en inwoners zijn opgenomen die een
persoonlijke uitnodiging gehad hebben om te reageren (naast de vraag via de website,
nieuwsbrieven etc).



In november 2018 is een Magazine uitgebracht Bouwen aan de toekomst. In dit magazine
worden de inwoners van Oosterwolde geïnformeerd over de voortgang van het project en de
stappen die zijn gemaakt. Het magazine kent een oplage van 1.500 stuks en is huis aan huis
verspreid in het dorp. Via de verenigingen zijn daarnaast nog exemplaren verspreid voor
leden buiten het dorp, maar die wel een betrokkenheid kennen bij de vereniging.



Op 22 november 2018 is een inloopavond georganiseerd voor alle geïnteresseerden. Hierbij
kon op vier thema’s vragen worden gesteld over het plan. Dit was op de thema’s: verkeer,
MFC/Sportvelden, Wonen en als laatste algemeen/proces.

4.2 Analyse belanghebbenden
Een omvangrijk plan als het Hart van Oosterwolde kent vele belanghebbenden. Enkele
belanghebbenden hebben hun eigen belang en ook zijn eigen rol in het geheel. Om deze belangen
goed te kunnen wegen is het van belang om de belanghebbenden inzichtelijk te hebben. Op deze
manier kan te allen tijde teruggekeken worden welke input voor welke belanghebbende impact kan
hebben. In de bijlage 8.5 is het overzicht van alle belanghebbenden opgenomen.
Deze belanghebbenden zijn in een aantal categorieën verdeeld.
- Met alle grondeigenaren zijn intenties om te komen tot een goede afspraak.
- Met alle verenigingen is gesproken en zijn wensen vertaald in het plan. Dit heeft geleid tot diverse
aanpassingen. Alle verenigingen hebben ingestemd met het huidige plan.
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- Met omwonenden is gesproken over de ontsluiting. Daarnaast zijn ze uitgenodigd voor de
informatieavond. Meeste omwonenden rond de ontsluiting hebben schriftelijke aangegeven geen
bezwaren te hebben. Zie bijlage 8.6 met handtekeningen pagina.
- Met bestaande ondernemers is gesproken over de mogelijkheid van commerciële ruimte. De
huidige ondernemers met levensmiddelen hebben aangegeven geen belang te hebben aan een
nieuwe ruimte. Er wordt gekeken naar andere ontwikkel mogelijkheden.
- De onderwijs instellingen zijn gevraagd input te leveren op het plan. De ontvangen input is
meegenomen in het plan.
- Overige inwoners van Oosterwolde hebben hun input kunnen geven via onze reguliere kanalen.
Daarnaast is er een inloopavond geweest voor alle inwoners.
De initiatiefgroep heeft zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen van alle
belanghebbenden. Veel input hebben we kunnen verwerken, maar we hebben niet alles mee kunnen
nemen.

4.3 Samenvatting van ontvangen vragen en bezwaren en reactie hierop (randvoorwaarde 9)
Op verschillende manieren is input geleverd op het plan. Dit is gebeurd via mail, persoonlijke
gesprekken, inloopavonden, afstemmingen met verenigingen etc. Al deze overleggen hebben er voor
gezorgd dat er diverse aanpassingen zijn gemaakt. Onderstaand overzicht geeft een samenvatting
van de aanpassingen. In de bijlage 8.2 is een totaal overzicht opgenomen van alle reacties die zijn
ontvangen inclusief een reactie vanuit de initiatiefgroep wat er met de reactie is gedaan.
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4.4 Draagvlak
Een van de door de raad gestelde randvoorwaarden is het creëren van draagvlak onder de inwoners
voor dit plan. De afgelopen anderhalf jaar hebben wij, de initiatiefgroep, dit continue en op
verschillende manieren getracht. Het is een utopie dat er 100% draagvlak komt voor een dergelijk
plan. Dit komt omdat niet alle bezwaren van iedere inwoner weggenomen kunnen worden, daarbij
komt dat wij vrijwilligers zijn, geen professionals. Wij durven te beweren dat we naar ons beste
vermogen hebben gehandeld en gecommuniceerd, maar dat er uiteraard momenten zijn geweest
waarop wij anders hadden kunnen of moeten optreden. Het is ons niet gelukt om alle weerstand weg
te nemen. Als het om inhoudelijke bezwaren gaat waarbij wij in de ogen van de “tegenstander” het
bezwaar niet (goed genoeg) kunnen wegnemen hebben wij daar vrede mee, maar daar waar de
integriteit van de leden van de initiatiefgroep ter discussie wordt gesteld hebben wij dat niet.
Alle individuele leden van de initiatiefgroep geloven in dit plan, voor Oosterwolde, voor de toekomst,
voor de verenigingen. Niemand van ons heeft een persoonlijk belang bij dit project, anders dan dat
wij hopen dat Oosterwolde leefbaar blijft en wij daarvan mee mogen genieten samen met alle
andere inwoners.
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5. Subsidies fondsenwerving (randvoorwaarde 10)
Het plan haalt aanvullend nog de volgende financiële bijdragen op:
a.
b.
c.
d.
e.

€ 100.000,‐ uit fondsen en subsidies (anders dan de provinciale subsidie Steengoed
Benutten);
€ 120.000,‐ zelfwerkzaamheid (in natura) voor realisatie van het plein;
€ 100.000,‐ bijeengebracht door sponsoren, (acties van) inwoners en organisaties, etc.;
€ 164.000,‐ opbrengsten uit inbreng gronden De Heerdt (vooralsnog berekende residuele
waarde);
provinciale bijdrage ter hoogte van € 500.000,‐

Onderstaand zal per onderdeel ingegaan worden op de verschillende onderdelen.
a) In samenspraak met de gemeente is gekeken naar instanties die via een subsidie een
bijdrage kunnen leveren aan het plan. In onderstaand overzicht is weergegeven bij welke
instantie een aanvraag ingediend zal worden en waarom dit een kans is voor het plan.
Financier/Fonds
Oranjefonds
Pr Bernhardfonds
VFB Fonds
Kansfondsen
St. Het R.C.
Maagdenhuis
Monutafonds
Univé
Rabofoundation
Stichting Doen

Totaal

Bedrag max
voorwaarden
€ 50.000 uitbreiden van bestaande groepen met
nieuwe subgroepen
€ 5.000
€ 50.000 inrichting van het pand; verbouwing,
uitbreiding of renovatie van het pand
€ 15.000 verbinden- kwetsbare mensengelijkwaardigheid en wederkerigheid
€ 10.000 denk aan het creëren van functies waarbij
mensen elkaar kunnen ontmoeten
(restaurant e.d.) inrichting ouderenruimte
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 100.000 sociale cohesie/ iedereen kan meedoen,
waar mensen samenwerken en elkaar
helpen met respect voor individuele
behoeftes en mogelijkheden
€ 245.000

b) In het budget is rekening gehouden met 120.000 zelfwerkzaamheid. Concrete invulling
hiervan kan pas worden gegeven als het project daadwerkelijk van start zal gaan, maar
gedacht wordt aan ondersteuning bij het plein.
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c) In het plan is een hogere bijdrage opgenomen onder a). Sponsoring en acties van inwoners
en lokale initiatieven zal verder uitgewerkt worden als het plan verder vorm zal krijgen..
Daarnaast is dit een extra eis vanuit de gemeente geweest en de invulling hiervan nog de
prematuur is..
d) Zie hiervoor hoofdstuk bouw en infra. De grond onder De Heerdt is eigendom van De Heerdt.
Door de verplaatsing van De Heerdt zal De Heerdt de opbrengst van deze gronden inbrengen
in het plan. De waarde van de grond zal marktconform worden bepaald.
e) De provincie heeft aangegeven dat zij bereid is om via de gemeente een bijdrage aan het
plan te willen doen van maximaal € 500.000 via de subsidie Steengoed Benutten.
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6. Stappen na raadsbesluit van initiatief naar realisatie
Nadat de gemeenteraad akkoord heeft gegeven om het project door te voeren zullen nog de nodige
stappen gezet worden. Hierbij is het van belang om inzicht te geven hoe de initiatiefgroep deze
realisatiefase ziet. In onderstaande paragraaf zal ingegaan worden op de verschillende fases.

6.1 Rol verdeling
Het is van belang om een heldere rolverdeling te hebben in de verdere uitwerking. Het gaat hier met
name over de rolverdeling tussen de gemeente en de initiatiefgroep. Op basis van het advies
omtrent de aanbesteding is de logische route dat de gemeente de opdrachtgever in het plan wordt.
Dit betekent niet dat alle verantwoordelijkheden overgaan. In onderstaande tabel wordt een
voorstel gedaan over de verdeling van verantwoordelijkheden. Hierbij is onderscheid gemaakt in
verschillende deelprojecten.
Deelproject

Opdrachtgever Inhoudelijke betrokken

Voorbereidingen
Verder uitwerken plan
Bestemmingsplan
Openbare ruimte
MFC
Woningbouw

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Gemeente / initiatiefgroep
Heerdt / initiatiefgroep
Gemeente
Gemeente / Initiatiefgroep
Initiatiefgroep / Gemeente
Gemeente / Ontwikkelaar

Verantwoordelijk na
overdracht
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Gemeente
Heerdt
n.v.t

Onderstaand zijn de verschillende fases in het proces weergegeven. Deze fases zijn niet in alle
gevallen opvolgend op elkaar. Sommige fases kunnen ook gelijktijdig lopen. In bijlage 8.8 is een
overall planning opgenomen.

Fase III (2019)
• Realisatie Hybride
veld VSCO
• Omzetten huidig
trainingsveld tot
speelveld

Fase I (2019)
• Voorbereiding
• Verdere uitwerking
plan

Fase II

(2019)

• bestemmingsplannen
• Overige RO procedure

Fase VII (2021)

Fase V (2020)

• Nieuwbouw Heerdt
locatie

• Realisatie MFC

Fase IV (2020)

Fase VI (2020)

• realisatie Ontsluiting

• Realisatie plein
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6.2 Governance na realisatie
Bij de beoordeling van de aanbesteding van de horeca is de richting bepaald dat de horeca
activiteiten verplaatst zullen worden naar de nieuwe locatie. In dat geval behoeft de horeca niet
opnieuw aanbesteed te worden. Door de inbreng van de eigen bezittingen en de noodzakelijke
betrokkenheid bij dit plan is dit ook een logische keuze. Hierdoor kan De Heerdt ook de exploitatie
van het MFC op zich nemen. Na realisatie van het MFC wordt het pand overgenomen. De vergoeding
die De Heerdt hiervoor betaald is marktconform en bedraagt de inbreng van het huidige eigen pand
en de verkregen overige bijdragen en subsidies.
Alle verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis of sportzaal zijn lid van deze
vereniging/stichting en hebben inspraak in het beleid door middel van de algemene
ledenvergadering. Het bestuur van de nieuwe organisatie wordt gevormd uit de leden van deze
verenigingen.
De nieuwe organisatie zal als doel hebben het oprichten, in standhouden en exploiteren van het MFC
in Oosterwolde. Dit met als doel het ontplooien van een actief verenigingsleven als wel het
bevorderen van de leefbaarheid van de gemeenschap in Oosterwolde. Dit gebeurt door:
-

Het beschikbaar stellen van een ruimte aan de verenigingen om hun activiteiten te
verrichten. Dit tegen een aantrekkelijk huurtarief
Het faciliteren aan inwoners van het dorp Oosterwolde van een ruimte tot het ontplooien
van maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp
Het faciliteren van een horeca locatie voor kleinschalige commerciële activiteiten.
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6.3 Risico paragraaf
De realisatie van het plan Hart van Oosterwolde kent ook risico’s. Deze risico’s hebben betrekking op
verschillende onderdelen. Hieronder zijn een aantal risico’s weergegeven waarvan de initiatiefgroep
van mening is dat zij deze in een volgende fase niet kunnen dragen.
Risico’s kunnen op verschillende manieren worden opgevangen.
-

-

Accepteren. De initiatiefgroep of de potentiele partij die dit overneemt (De Heerdt) kan dit
risico niet lopen omdat zij hiervoor geen reserves heeft. Dit zal betekenen dat als de risico’s
geaccepteerd worden dit risico door de gemeente geaccepteerd moet worden.
Verzekeren. Dit kan een optie zijn, maar zal voor een aantal onderdelen kunnen. Niet alle
risico’s kunnen verzekerd worden.
Verleggen naar een andere partij. In dit geval kan het risico worden verlegd aan een
projectontwikkelaar. Het gevolg hiervan is dat deze partij dit risico zal in prijzen. In de huidige
berekeningen is hier geen rekening mee gehouden.

Risico
Grondprijs risico

Toelichting
De grondprijzen zijn bepaald op basis van de residuele waarde.
Ontwikkelingen in de markt kunnen effect hebben op de omvang van de
grondprijzen die ten gunste van het plan kunnen komen. Hierdoor kan de
bijdrage vanuit de grond afwijken. Grondprijzen zijn gezien de
marktontwikkelingen ook als kans opgenomen

Aanbestedingen
kosten meer geld.

De berekeningen van alle kosten zijn gedaan op het prijspeil 2018.
Afhankelijk van het proces die na goedkeuring moet plaatsvinden zullen
kosten geïndexeerd moeten worden. In de berekeningen is hier geen
rekening mee gehouden. Gezien de uitkomsten van het advies lijkt dit
risico beperkt te zijn

Planschades

Bij de besprekingen die zijn geweest is zoveel mogelijk rekening gehouden
met bezwaren van omwonenden. Door rekening te houden met deze
bezwaren lijkt de kans op planschades beperkt. Er is geen planschade
onderzoek uitgevoerd. Hierdoor blijft het onzeker of er nog een risico is
op planschade. De gemeente heeft een opdracht gegeven om dit verder
te onderzoeken. Dit rapport was ten tijde van onze afronding nog niet
beschikbaar

Fiscaliteit geen
onderdeel van het
plan

Door de initiatiefgroep is geen fiscaal onderzoek verricht. Hierdoor is op
dit moment nog niet inzichtelijk waar fiscaal rekening mee gehouden
moet worden, of waar besparingen gerealiseerd kunnen worden. Te
denken valt aan overdrachtsbelasting, OZB belastingen, BTW en
eventuele VpB. Binnen het beschikbaar gestelde budget was hier geen
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ruimte voor. Fiscale onderzoek zal plaats moeten vinden in de volgende
fase.
Door de gemeente is een onderzoek uitgevoerd naar de BTW
fiscaliteiten. Mits er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden is er
niet een groot fiscaal risico. Als het plan akkoord is wordt dit verder
uitgewerkt.
Sponsoring wordt
niet gehaald

Door de gemeente is een extra eis gesteld waarbij € 100.000 aan
sponsoring ingebracht moet worden. Dit is een ambitieus bedrag. Zoals in
het plan verwoord is er nog geen duidelijkheid of dit wel haalbaar is.
Hierdoor bestaat het risico dat de subsidie niet behaald zal worden.

Omvang eigen
inbreng wordt niet
gehaald

De gemeente heeft aangegeven dat vanuit de gemeenschap € 120.000
door eigen inbreng gerealiseerd moet worden. Dit is een ambitieuze
bijdrage. Exacte invulling moet nog gegeven worden aan deze eigen
bijdrage.

Niet alle subsidies
worden binnen
gehaald

Door de werkgroep subsidies en overige bijdragen is onderzoek gedaan
naar mogelijke partijen die bij kunnen dragen in het plan. Formele
aanvragen kunnen pas ingediend worden nadat de raad hierover een
besluit heeft genomen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat niet alle
subsidies binnen komen. Bij de paragraaf subsidies is weergegeven hoe
groot de kans hierop wordt geschat. De inschatting van de subsidies zijn
gemaakt in samenspraak met de gemeente. De verwachting is dat dit een
reëel te behalen post is. Ook gezien de maatschappelijke toegevoegde
waarde van dit plan verwachten wij dat dit een bijdrage kan zijn bij het
binnen halen van de subsidies

Prijsstijgingen

De inschattingen die zijn gemaakt zijn gemaakt op het huidige prijspeil.
Afhankelijk van de lengte van het vervolg proces zullen kosten stijgen. In
de ramingen is gezien deze onzekerheid geen rekening gehouden.

Diverse
onderzoeken
moeten nog gedaan
worden

Ramingen voor de kosten zijn gemaakt op basis van kerngetallen en
ervaringen van bij soortgelijke projecten. Gezien de status waar het
project zich op dit moment bevind zijn er nog geen onderzoeken verricht
(grondonderzoek, vervuiling, archeologie etc). Deze onderzoeken zullen in
de volgende fase (als hier ook budget voor is) uitgevoerd worden.
Uitkomsten uit deze onderzoeken kunnen een effect hebben op de
geraamde kosten. Dit kan zowel een positief als negatief effect hebben.
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Kansen:

Kans
Grondprijzen stijgen

Toelichting
De inbreng van de grondwaarde is bepaald op basis van de residuele
waarde systematiek per boekjaar 2017. Deze gaat uit van een aantal
uitgangspunten. O.a. de vrij op naam prijs van de objecten, het soort
object en de bouw- en woonrijpmaak kosten. Op basis van de werkelijke
waarden tijdens de realisatiefase berekenen we de residuele waarde
nogmaals. Dit is dan de basis voor de inbreng in het plan. Gezien de
huidige marktontwikkelingen (februari 2019) verwachten we een hogere
bijdrage

SDE subsidie

Van de gemeente hebben wij vernomen dat er mogelijkheden bestaan
om SDE subsidies aan te vragen op het moment dat
duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast. Naast de huidige SDE
subsidie (wijzigt in 2020) zijn er nog mogelijkheden via de
Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie
sportaccommodaties’. In de ramingen is uit voorzichtigheid nog geen
rekening gehouden met het realiseren van deze subsidies. Dit biedt
hiermee een kans voor het project.
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7. Pilot project Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil (SSKR)
Het stimuleringsprogramma is gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen
vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, Kadaster en de regelmatige betrokkenheid (zowel
voor de afzonderlijke pilotprojecten als in brede zin) van een klankbordgroep. De klankbordgroep
bestaat uit vertegenwoordigers van het openbaar bestuur, de wetenschap, de werkvloer en
marktpartijen. Expertise vanuit de bestaande praktijk van de agrarische kavelruil en expertise ten
aanzien van stedelijke ontwikkeling en herstructurering zijn in de klankbordgroep verenigd. Ook
disciplines van grondbeleid, recht, financiering en procesmanagement zijn in de klankbordgroep
aanwezig.
De Klankbordgroep heeft op 10 juli een bezoek gebracht aan het Hart van Oosterwolde en heeft de
gemeente en de initiatiefgroep van advies voorzien. De Klankbordgroep heeft zijn waardering
uitgesproken voor wat de initiatiefgroep heeft bereikt en heeft zowel de gemeente als de
initiatiefgroep een aantal waardevolle adviezen gegeven.










Naast het financiële aspect (getallen zijn makkelijk) moet vooral het maatschappelijk belang
gewogen worden. Voor eensgezindheid moet je beginnen met datgene waarover iedereen
het eens is. Het maatschappelijk rendement is niet in Excel te vangen maar wel het
belangrijkst.
Om van plan naar project te komen en van ontwikkeling naar exploitatie moet nu een
entiteit/hybride constructie, bijvoorbeeld een Gebiedsontwikkelingsmaatschappij (GEM) of
een stichting opgericht worden die o.a. het risico van planschade kan dragen en waaraan een
aannemer een rekening durft te sturen. Het risico op planschade voor een dergelijk plan kan
niet op een groepje particulieren worden afgewikkeld! De op te richten entiteit zal een
duidelijke omschrijving moeten hebben van de taken en verantwoordelijkheden. En voor veel
verantwoordelijkheden zal de gemeente direct of indirect in de bres moeten springen vanuit
haar publieke taak. Faciliteren betekent niet dat je particulieren dingen moet laten doen die
hun armlengte te boven gaat.
De klankbordgroep stelt dat de gemeente moet optreden als hoeder van het initiatief en het
stokje over moet nemen. Het project komt in een volgende fase waarbij belangen in het
geding kunnen komen.
Het is zaak om het momentum vast te houden en de cruciale partijen in positie te brengen.
Alle grondeigenaren zijn positief, zij moeten dit nu ook uitstralen door het maken van een
gebaar naar de buitenwereld in bijvoorbeeld de vorm van een intentieverklaring. Dit klinkt
zwaarder dan het is; het uitwisselen van intenties en verwachtingen in een document
(inclusief eventuele breekpunten/randvoorwaarden) met een briefje erop is al voldoende.
Het proces vraagt wel deskundige begeleiding en een duidelijke projectverantwoordelijke of
een trekker
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Door het Kadaster zijn de grondposities in beeld gebracht en op kaart gezet (toedeling en inbreng zie
bijlage 8.7). Om de plannen te realiseren is de medewerking van vijf grondeigenaren nodig. Met
name de gemeente Oldebroek heeft veel grondeigendom, vooral op de plekken waar de
woningbouwplannen zijn geschetst. Op de locatie van het huidige dorpshuis zijn 14 grondgebonden
woningen gepland.
Vanuit de klankbordgroep is de handreiking gegeven om vanuit aanbestedingsrecht en het
staatssteun kader mee te kijken in de benodigde stappen die gezet moeten worden. Dit heeft er toe
geleidt dat een onafhankelijk adviseur heeft meegekeken in deze vraagstukken. Over de
vraagstukken omtrent aanbestedingen en staatssteun is een advies uitgebracht aan de gemeente.
Voor de initiatiefgroep heeft dit veel toegevoegde waarde gehad. Het overleg heeft een bijdrage
geleverd in de keuzes die gemaakt zijn voor de juridische structuur, daarnaast heeft dit goede
inzichten gegeven in het proces.
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8. Bijlagen:
8.1 Overzicht van alle partijen die zijn uitgenodigd om input te leveren
8.2 Samenvatting van ontvangen vragen en bezwaren
8.3 Potentiele bezetting MFC
8.4 Meerjarenbegroting
8.5 Overzicht belanghebbenden
8.6 Overzicht geïnformeerde omwonenden
8.7. Eigenaren structuur
8.8 Planning
8.9 Tekeningen
8.10 Besluiten VSCO / Heerdt
8.11 Plan van Aanpak https://hartvanoosterwolde.nl/communicatieplan/
8.12 Communicatieplan https://hartvanoosterwolde.nl/communicatieplan-hart-van-oosterwolde/
8.13 Magazine “bouwen aan de toekomst” https://hartvanoosterwolde.nl/brochure-bouwen-aan-detoekomst/
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8.1 Overzicht van alle partijen die zijn uitgenodigd om input te leveren
Via nieuwsbrieven en de website is aan alle verenigingen, inwoners en andere belanghebbenden in
Oosterwolde gevraagd om input te geven via mail, telefoon en gesprekken. Iedereen is uitgenodigd
voor bewoners- en inloopavonden.
Onderstaande organisaties en inwoners hebben daarnaast een persoonlijke uitnodiging gehad om dit
te doen. I.v.m. eisen omtrent de AVG zin de contract gegevens van individuele personen niet
weergegeven.
Bestuur Dorpshuis De Heerdt

Muziekvereniging David

OGCK (koor)

Schietvereniging Willem Tell

Gymvereniging FIT

Sjoelvereniging

Christenvrouw

Damrakkers

VSCO’61

Supportersvereniging VSCO’61

Speeltuinvereniging De Haerkamp

Memento Mori

IJsclub De Flesse

Oranje comité

Supportersvereniging David

Dorpsbelangen Oosterwolde

Basisschool De Wegwijzer (Oosterwolde)

Basisschool Het Noordermerk (Noordeinde)

Basisschool Koldewijnschoele (Kamperveen)

Hersteld Hervormde Kerk

PKN Kerk Oosterwolde

Fam. X

Fam. X

Fam. X

Fam. X

Fam. X

Mw. X

Dhr. X

Fam. X

Fam. X

Fam. X

Fam. X

Fam. X

Fam. X

Gemeente Oldebroek
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8.2 Samenvatting van ontvangen vragen en bezwaren en reactie hierop
Naam:2
Contact 1

Reactie belanghebbende:
Kwartslag draaien veld 2 VSCO

Dit is onderzocht. Het veld draaien zodat er een brede toegang
komt vanaf de Zwarteweg richting het Hart past niet. Een variant
hierop is nu onderdeel van het plan.

Niet overtuigd van handhaving huidige locatie Heerdt en nieuwbouw

De initiatiefgroep werkt met een opdracht vanuit de verenigingen
waaronder De Heerdt. Daarnaast ligt er een raadsbesluit om de
gymzaal af te stoten en de wens van de gemeente Oldebroek om
de variant nieuwbouw op locatie De Heughte te onderzoeken.
Handhaving en verbouwing is in een eerder stadium beoordeeld.
Dit bleek niet haalbaar te zijn.

Moeite met grote sportzaal voor VSCO en daarvoor geen
financ.verantwoordelijkheid nemen

Optimalisatie verkeerstechnisch ontwerp

2

Antwoord:

De sportzaal dient meerdere doeleinden. Zo zal muziekvereniging
David een vaste gebruiker worden voor de muziekrepetities en
muziekoptredens. Daarnaast is in het ontwikkeltraject nogmaals
gekeken naar de grootte van de sporthal en is er voor gekozen
deze aan te passen naar een sportzaal
De initiatiefgroep heeft de ontsluiting t.o.v. het eerste plan
gewijzigd. Ontsluiting vindt nu plaats via de Zwarteweg. Deze
ontsluiting is een verbetering in het plan. Er is voor de
verkeersluwte gekozen om geen doorgaande weg te realiseren.
Verkeer moet zowel in als uit via de ontsluiting aan de Zwarteweg.

Persoonsgegevens zijn niet weergegeven i.v.m. eisen omtrent de AVG.
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Naam:2

Reactie belanghebbende:

Antwoord:
De weg is breed genoeg zodat twee auto’s elkaar kunnen
passeren en er nog ruimte is voor fietsers en voetgangers.
Als het plan doorgaat wordt er een duurzaam MFC gebouwd. Er
worden dan ook zonnepanelen aangebracht.

Optimalisatie ontwerp zonnepanelen
Contact 2

Akoestisch onderzoek voordat er verdere besluitvorming komt over dit Bij het wijzigen van het bestemmingsplan kan een akoestisch
onderzoek nodig zijn. Dat is in dit stadium nog niet het geval. Voor
plan.
de realisatie van het plan is akoestiek een aandachtpunt van
David. In het plan wordt rekening gehouden met een goede
akoestiek van de sportzaal. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat
David hier goed kan repeteren, maar zal ook bijdrage aan het
verlagen van de geluidshinder in de omgeving.
Greenwall model 300 (speciaal voor terreinen) plaatsen rondom het
achterste veld(en).

Goede suggestie, we zullen onderzoeken of dit in de plannen kan
worden verwerkt. In de huidige plannen is het niet meer
noodzakelijk om extra grond aan te kopen aan de achterkant van
VSCO. Hierdoor zal dit niet meer van toepassing zijn. Wel zal het
trainingsveld omgebouwd worden tot voetbalveld. Dit valt binnen
de huidige bestemming.

Verlichting achterste veld.
Destijds is geantwoord: “Zoals het nu staat weergegeven in de
tekeningen worden daar 2 velden gerealiseerd. Eén speelveld
waar op zaterdag wedstrijden gespeeld worden. Hiervoor is geen
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Naam:2

Reactie belanghebbende:

Antwoord:
verlichting noodzakelijk. Het tweede veld zal gebruikt worden als
trainingsveld. De bestaande verlichting wordt dan verplaatst om
het nieuwe trainingsveld. Er is nog geen keuze gemaakt welke van
de twee velden gebruikt zal worden als trainingsveld.” Inmiddels is
besloten om een bestaand veld om te zetten in hybridegras en
geen extra veld toe te voegen.

Dat er in de financiële uitwerking van het plan rekening wordt
De gemeente Oldebroek heeft hiervoor een speciale verordening
gehouden met planschade en waarde vermindering van de omliggende vastgesteld. Hierin staat beschreven op welke wijze met mogelijke
percelen.
planschade zal moeten worden omgegaan.
Voorafgaand aan verdere uitwerking een onafhankelijke meting bij de In eerste instantie is afgesproken deze meting na het hakselen van
achterste velden met aanwezigheid van de betreffende buurtbewoners de mais te doen. Inmiddels is het plan gewijzigd waardoor er geen
om te bepalen hoe de ligging van de velden ten opzichte van de
extra veld wordt toegevoegd en een meting niet meer nodig is.
betreffende percelen zal zijn.
Deze vraag is uitgezet bij de gemeente. De reactie van de
Het in kaart brengen door een onafhankelijke RO adviseur welke
gemeente is doorgezet: “Het bestemmingsplan wat geldt voor de
belemmeringen dit plan veroorzaakt voor het perceel duinkerkerweg
percelen is leidend. Hierin staat aangegeven wat er gebouwd mag
22 mbt het V.A.B. beleid.
worden en welke afwijkingen er gegeven kunnen worden. Mbt
eventuele cirkels e.d. wordt dit meegenomen in het
bestemmingsplan (voor het plan Hart van Oosterwolde) voor
zover dit al aan de orde is. Mocht er vanuit individuele
omwonenden de wens bestaan om eventuele concrete
(bouw)plannen te bespreken, ook in relatie tot het plan Hart van
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Naam:2

Reactie belanghebbende:

Antwoord:
Oosterwolde, dan kan dit. Samen met de collega’s van
vergunningverlening kunnen we dan kijken wat de mogelijkheden
in het bestemmingsplan op dit moment zijn.”

Dat er als verkeersmaatregel paaltjes worden geplaatst ten hoogte van Op dit moment niet aan de orde i.v.m. uitrit aan de Zwarteweg.
het bord bebouwde kom om de Duinkerkerweg binnen de bebouwde Het verzoek van de omwonende kwam nog voort uit het idee om
kom te ontlasten. (tussen Duinkerkerweg 20 en 22).
een ontsluiting te maken aan de Duinkerkerweg.

Dat er op de achterste uitbreidingsvelden geen omroep installatie of
geluidsboxen en reclameborden worden geplaatst.

Het is op dit moment niet de intentie om op de achterste velden
reclameborden te plaatsen en daar is ook geen geluidsinstallatie
van de vereniging aanwezig. Net als in de huidige situatie.

Dat de achterste velden niet op zondag worden gebruikt.

Het sportpark is op zondag afgesloten en het is ook niet
toegestaan het sportpark te betreden op zondag. Dat staat
duidelijk bij de ingang van het sportpark aangegeven.
Om de achterste velden wordt hekwerk geplaatst om het gebruik
op zondag zoveel mogelijk te voorkomen.

Achter de doelen worden ballenvangers geplaatst.
Rondom de velden die richting ons perceel komen goede
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Naam:2

Reactie belanghebbende:
ballenvangers plaatsen.
Trainingsvelden optimaal rouleren zodat niet steeds dezelfde mensen
overlast hebben.

Contact 3

Antwoord:
Trainingen vinden alleen plaats op velden die verlicht kunnen
worden. Dit zijn veld 1, het aan te leggen hybrideveld (veld 2 of 4)
en het bestaande trainingsveld. Alle velden worden optimaal
benut, wat tot gevolg heeft dat er gerouleerd wordt over de
velden.

Geen verdere uitbreiding van buitenactiviteiten op het sportpark /
toekomstige dorpsplein.

De initiatiefgroep kan deze toezegging niet doen. Dat is
uiteindelijk aan de toekomstige gebruikers. Activiteiten die
vergunningplichtig zijn moeten worden aangevraagd bij de
gemeente.

Dat er binnen een termijn van 4 weken schriftelijk en onderbouwd
antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen van het overleg met
als datum 6 juni 2017, zie verslag.

Deze zijn inmiddels toegestuurd.

Alle overige kosten (juridisch, overlast werende maatregelen, kosten
voor onderzoeken/adviezen e.d.) die buurtbewoners moeten maken
ten gevolge van dit plan moeten opgenomen worden in de
planbegroting.

Op eigen initiatief door buurtbewoners gemaakte advies- en
onderzoekskosten worden niet vergoed. Voor overlastwerende
maatregelen is dat nu nog niet te zeggen. Dit wordt in de verdere
uitwerking meegenomen.

Akoestische onderzoek

Dit kan nodig zijn bij het wijzigen van het bestemmingsplan. In
deze fase is dat niet nodig.
Het achterste veld wordt nu gebruikt als trainingsveld. In eerste
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Naam:2

Reactie belanghebbende:
Verlichting achterste veld

Groene beplanting rondom achterste veld

Planschade

Antwoord:
instantie was het plan om van dit veld twee wedstrijdvelden te
maken waardoor de verlichting zou verplaatsen. Doordat van veld
2 of veld 4 een hybride grasveld wordt gemaakt blijft het
achterste veld het trainingsveld waardoor ook de verlichting daar
blijft.
Door ons is aangegeven dat dit een goede suggestie is, die later
onderzocht wordt om mee te nemen in het plan. In het huidige
plan wordt er geen extra grond toegevoegd aan de terreinen van
VSCO. Het trainingsveld zal wel omgezet worden naar voetbalveld.
Dit valt binnen de bestemming die op dit moment op de grond
rust.
Door ons is aangegeven dat de gemeente Oldebroek hier een
verordening voor heeft vastgesteld. Hierin staat beschreven op
welke wijze met mogelijke planschade zal moeten worden
omgegaan.

Uitmeting achterste veld

Zie het antwoord bij het punt Verlichting achterste veld. Dit is niet
meer aan de orde aangezien er geen wijzingen komen ten aanzien
van het achterste veld.

Geen geluidboxen of reclameborden achterste velden

Geantwoord is dat in het plan er op het achterste veld geen
reclamebord en of geluidsinstallatie zijn opgenomen. Net als in de
huidige situatie.
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Naam:2

Reactie belanghebbende:
Voorkomen gebruik op zondag

Ballenvangers

Contact 4

Antwoord:
Geantwoord is dat het sportpark op zondag afgesloten is en het
ook verboden is het sportpark te betreden op zondag.
Achter de doelen zijn ballenvangers geplaatst.

Trainingsvelden rouleren

Trainingen vinden alleen plaats op velden die verlicht kunnen
worden. Dit zijn veld 1, het aan te leggen hybrideveld (veld 2 of 4)
en het bestaande trainingsveld. Alle velden worden optimaal
benut, wat tot gevolg heeft dat er gerouleerd wordt over de
velden.

Geen verdere uitbrieding buitenactiviteiten

De initiatiefgroep heeft geantwoord hierop geen toezegging te
kunnen doen. Dat is aan de toekomstige gebruikers. Activiteiten
zijn vergunningplichtig en moeten worden aangevraagd bij de
gemeente.

Onderzoek alternatieven

De initiatiefgroep heeft geantwoord dat dit geen opmerking is
voor hen. De gemeenteraad heeft deze afweging al gemaakt.

Toegangsweg moet na het veld scherper worden gebogen

Met deze wens is rekening gehouden in het definitieve plan. Er is
waar mogelijk zo veel mogelijk rekening mee gehouden .

Huidige afscheiding/groenstrook en achterpad handhaven tot
minimaal op de hoek
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Naam:2

Reactie belanghebbende:
Basketbalveld moet verder bij kerkgebouw vandaan

De exacte indeling van de Jongeren activiteiten plek moet nog
worden ingevuld. Dit willen we in samenspraak met de jeugd
doen. Met de wens van de kerk zal zeker rekening worden
gehouden

Wil achteruitgang aansluitend op nieuwe parkeerterrein om te
parkeren. Willen geen fietsontsluiting via perceel Docter.

Hier kan rekening mee worden gehouden. Over de ontsluiting zal
verder worden gesproken. Wel heeft de initiatiefgroep de wens
om de kerk zoveel mogelijk te betrekken bij het plan, zodat dit een
geheel wordt. Hiermee wordt de kerk een centraal onderdeel van
de samenleving.

Wil mogelijkheid om doorgang (achter uitgang) doordeweeks af te
sluiten door kerk zelf.
Groenstrook willen ze verkopen, taxatie en knik zo scherp mogelijk.

Contact 5

Antwoord:

Sportzaal tevens muziekzaal en moet goed ontsloten worden (brede
deuren)
Sportzaal tevens muziekzaal moet qua geluidswerendheid een heel
hoog niveau hebben
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De kerk kan hier zelf invulling aan geven. We denken bijvoorbeeld
aan een paaltje waarmee de parkeerplaats afgesloten kan
worden.
Zoals eerder weer gegeven wordt hier rekening mee gehouden. In
het plan is inderdaad een stukje van de groenstrook nodig.
Hiervoor zal een marktconforme vergoeding moeten worden
vastgesteld.
In het plan is hier rekening mee gehouden.

In het plan is hier rekening mee gehouden. In de begroting is een
budget van 50.000 opgenomen voor akoestische maatregelen.
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Naam:2

Reactie belanghebbende:

Sportzaal tevens muziekzaal moet apart verwarmd en verlicht kunnen
worden

Antwoord:

Dit is onderdeel van het plan
Plan is hier nadien op aangepast

Ontsluiting van berging is niet goed genoeg
Muziekles kan gegeven worden op meerdere plekken in het MFC.
Waar wordt muziekles gegeven? Grote zaal moet ook geschikt zijn voor De reguliere plek is een van de twee zalen. Dit is conform het
muziekrepetities. David vraagt om flexibiliteit van de planning
huidige gebruik van de muzieklessen.

Contact 6

Geluidswerendheid van het gehele pand

Hier is in het plan rekening mee gehouden.

Huurkosten

Uitgangspunt van dit plan is steeds (geweest) dat de huurkosten
niet of nauwelijks stijgen.

Vraagt om gelijkwaardige positie voor alle gebruikers

Hier is in de doorrekeningen ook rekening mee gehouden.
Ook gelijkwaardigheid is een uitgangspunt van dit plan.
Gelijkwaardigheid heeft ook betrekking op de huurprijzen.
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Naam:2

Reactie belanghebbende:

Antwoord:
Gebruikers kunnen conform de huidige situatie lid worden van De
Heerdt. Alle leden van De Heerdt zijn gelijkwaardig en hebben een
gelijke stem. Ook kan de vereniging als lid bestuurders leveren
voor een bestuursfunctie in De Heerdt, waarmee nog direct
invloed uitgeoefend kan worden.

Kosten aanschaf, keuringen en vervanging toestellen

De gemeente is verantwoordelijk voor de basisvoorzieningen voor
schoolgym. Voor zowel aanschaf, keuring en vervanging. Voor de
overige toestellen gaan wij graag samen met FIT het gesprek aan
met de gemeente. De gemeente heeft aangegeven deze
verantwoordelijkheid ook te nemen.
Hier is in het plan rekening mee gehouden.

Afsluitbare ruimte voor toestellen

Indien FIT in de toekomst 2 zaaldelen wenst te huren kunnen zij
die vraag op dat moment inbrengen.

Mogelijke wens om in de toekomst voor selectie turnen 2 delen te
gelijk te gebruiken
Contact 7

Vraagt opnieuw naar ontspanningsruimte (verwerving van eigen
inkomsten en houden van evenementen)
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Uitgangspunt is steeds geweest dat er geen aparte horecaruimten
zijn, anders dan een gezamenlijke. In het overleg van oktober is
aangegeven dat er wel beneden een ruimte beschikbaar kan
worden gemaakt.
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Naam:2

Reactie belanghebbende:

Huurkosten

De vereniging wil vaste schietbanen

Antwoord:

Uitgangspunt van dit plan is steeds (geweest) dat de huurkosten
niet of nauwelijks stijgen.
Hier is in de doorrekeningen ook rekening mee gehouden
In het plan is rekening gehouden met een aparte ruimte met
schietbanen. Deze worden niet multifunctioneel ingezet.

Contact 8

Mist podium voor het houden van toneelavonden

Er komt geen vast podium in een van de ruimten. Wel biedt de
sportzaal bij uitstek de mogelijkheid om daar een podium te
plaatsen voor een voorstelling. Daarnaast kan in de grote zaal een
podium neergezet worden zodat ook hier toneelavonden
gehouden kunnen worden. Wij hebben vernomen dat via de
gemeente ook een podium gehuurd kan worden.

Contact 9

Gymzaal mag groter dan huidige. Ramen in één beweging te openen

Hier is in het plan rekening mee gehouden.

Contact 10

Schietruimte te kort op kleedkamers

Hier is in het plan rekening mee gehouden

Openbare ruimte moet 2 vluchtwegen hebben

Hier is in het plan rekening mee gehouden
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Naam:2

Reactie belanghebbende:

Antwoord:

Directe toegang kleedkamers naar sportzaal

Hier is in het plan rekening mee gehouden

Directe toegang sportzaal naar plein (bij grote evenementen)

Hier is in het plan rekening mee gehouden

Opslag grote zaal dmv vouwwand

Hier is in het plan rekening mee gehouden

Keuken en berging tussen grote zaal en foyer

Hier is in het plan rekening mee gehouden

Foyer laten grenzen aan sportzaal met glazen pui

Het plan is hierop niet aangepast, in overleg met De Heerdt

Overdekt terras

Een overdekt terras is nu geen onderdeel van het plan. Wel is er
een mogelijkheid voor een terras.

Mogelijkheid om foyer en grote zaal te verbinden
Schietruimte naar boven met vergaderzaal, uitzicht op 1ste veld
Dezelfde opgang gebruiken voor tribune

Hier is in het plan rekening mee gehouden
Hier is in het plan rekening mee gehouden
Hier is in het plan rekening mee gehouden
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Naam:2
Contact 11

Reactie belanghebbende:

Antwoord:

Vraagt naar behoefte sportzaal in Oosterwolde

De sporthal is een zaal die ook voor andere doeleinden kan
worden gebruikt. Er is een wens om de in Oosterwolde te kunnen
zaalvoetballen. Op basis van diverse overleggen is de sportzaal
aangepast naar een sportzaal.

Vraagt naar exploitatie

Er wordt een exploitatiebegroting opgesteld en voorgelegd aan de
gemeente.

Vindt ontsluiting Zwarteweg twijfelachtig

Vindt het slecht dat veld 3 (en deel veld 2) ingeleverd moet worden
Ruimte voor container met opslag
Gebruik en beheer kleedkamers

Appartementen te dicht op sportpark

Verdere uitwerking Plan Hart van Oosterwolde versie maart 2019

De gemeente heeft de ontsluiting beoordeeld. Voor de gemeente
is deze ontsluiting goed bevonden. De gemeente zal beoordelen
of aanvullende maatregelen nodig zijn op de zwarteweg.

Het klopt dat veld 3 gebruikt wordt voor uitvoering van het plan.
Veld 2 niet.
Hiervoor wordt een oplossing gevonden
In het gewijzigde plan zijn er 2 kleedkamers toegevoegd aan het
MFC.
Dit is subjectief. Er zijn ook mensen die juist enthousiast zijn om
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Naam:2

Reactie belanghebbende:

Antwoord:
dicht op het hart te wonen.

Contact 12

Terras voor clubhuis wordt opgeslokt door JAP

Overweging om sportzaal en dorpshuis te wisselen

Terras bij VSCO moet vergroot worden

Tafeltennistafel wordt amper gebruikt, deze verplaatsen naar een
speeltuin?
Vraagt naar afsluiten sportpark
Contact 13

Het terras wordt niet opgeslokt door het JAP. Het terras van VSCO
blijft in stand zoals deze nu is.
Dit idee vindt de initiatiefgroep niet wenselijk. Mede omdat we de
activiteiten dicht bij elkaar kunnen zetten om elkaar juist te
versterken. Wisseling geeft daarbij afstand.
Indien daar ruimte voor beschikbaar is, valt dit te overwegen. Wel
moet het VSCO-deel afsluitbaar zijn. Een vergroting van het terras
moet dan ook binnen dat af te sluiten deel passen. Hierover kan
overlegd worden tussen VSCO en initiatiefgroep.
Dit zal bij de verdere uitwerking onderzocht worden. De kinderen
worden hier op termijn naar gevraagd.
Is onderdeel van het plan. Het sportpark van VSCO zal conform de
huidige situatie volledig afsluitbaar zijn.

Is van mening dat er geen behoefte is aan sporthal, wel aan vervanging De sporthal is gewijzigd in een sportzaal. Deze is kleiner van
gymzaal
oppervlakte.

Van daaruit bepalen wat er met Heerdt moet gebeuren (renoveren,
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In een eerder stadium is dit reeds beoordeeld door de gemeente
en de betrokken verenigingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat
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Naam:2

Reactie belanghebbende:
vervangen, verplaatsen)

Antwoord:
deze alternatieven niet haalbaar zijn. In afstemming met de
gemeente (raadsbesluit) is er voor gekozen om het huidige
alternatief nader te onderzoeken. Dit heeft tot gevolg dat het Hart
van Oosterwolde verder is uitgewerkt.
De raad heeft hiervoor een kader neergelegd. De gemeente
toetst de plannen zoals deze worden neergelegd bij de gemeente.

Plan financieel te risicovol
Contact 14

Contact 15

Waar mogelijk wadi’s, groen en bomen voor vertraagde afvoer van
hemelwater en afkoeling

Wordt zoveel als mogelijk ingepast in plan. De heer Jansen is
gevraagd om hierover te adviseren.

Toegangsweg loopt schuin door parkeerterrein. Dat is niet zo efficiënt

Deze opmerking nemen wij ter overweging mee als het plan
uitgevoerd wordt. Het aantal geplande parkeerplaatsen voldoet
aan de norm. Met het schuin wel lopen van de toegangsweg
wordt invulling gegeven aan de wens van de kerk.

Opteert voor groen hart van Oosterwolde: sedumdaken, groene
gevels, etc.

Deze suggestie nemen wij ter overweging mee als het plan
uitgevoerd wordt. Het blijft wel een kostenafweging.

Geen ontsluiting voor langzaam verkeer. Alles afgesloten. Voor de rest Hier is rekening mee gehouden. Het plan heeft op dit moment
geen ontsluiting of doorgang aan de kant van de hersteld
geen opmerkingen.
hervormde Kerk. De initiatiefgroep ziet dit wel als een gemiste
kans en zou ook graag de Herstel hervormede kerk onderdeel
maken van het Hart, zodat de kerk een centrale rol kan vervullen
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Naam:2

Reactie belanghebbende:

Antwoord:
als kerkelijke gemeenschap in het Dorp.
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8.3 Potentiele bezetting MFC
Dag

Sportzaal 1

Sportzaal 2

Zaal 1

Zaal 2

Zolder

activiteit

Nadere toelichting

periode

frequentie

01-09/15-07

wekelijks

01-12/28-02
01-09/15-07
01-09/15-08

wekelijks
wekelijks

01-09/15-07
01-09/15-07
01-09/30-06
01-09/30-07
01-09/30-07
01-09/15-07
01-09/15-08
01-09/15-08
01-09/15-08

wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
periodiek
maandelijks
maandelijks

01-09/15-07
01-09/15-07
01-12/28-02
01-09/15-07
01-09/30-06
01-09/15-08
01-09/15-07
01-09/15-07
01-09/15-08
01-09/15-08

wekelijks
variabel
wekelijks
variabel
wekelijks
wekelijks
kwartaal
kwartaal
maandelijks

Maandag
Koldewijn Schoele
Volleybal
VSCO '61
OGCK
Verjaardagen
Dinsdag

13.15-15.15
15.45-16.45
17.00-19.00

De Wegwijzer
De Wegwijzer
Fit Oosterwolde
Volleybal
Sjoelen
Damrakkers
Dorpsbelang
De Heerdt (bestuur)
Verjaardagen
Woensdag

08.45-12.00
13.15-14.45
15.45-18.45
19:00-23:00

Fit Oosterwolde
Overig
VSCO '61
Overig
David
Muziekschool
Ouderenmiddag
Christenvrouw
Diverse bijeenkomsten *
Verjaardagen

09.00-11.00
13.00-17.00
16:30-19.30
19.00-23.00
19.00-23.00

17.00-19.00
19.00-23.00
19.00-23.00

19.00-23.00

15.45-18.45
19:00-23:00
19.00-23.00
19.00-23.00
19.00-23.00
19.00-23.00
19.00-23.00

wintermaanden

School
school
Sport
Sport
Sport
Bijeenkomst
Bijeenkomst
Bijeenkomst
Commercieel

Kans

Sport
Sport
Sport
sport

09.00-11.00
16:30-19.30
19.00-23.00
19.00-23.00
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School
Sport
Sport
Cultuur
Commercieel

13:00-17:00
13.00-17.00
13.00-17.00
19.00-23.00
19.00-23.00

13:00-17:00

19.00-23.00

Kans
wintermaanden
Kans

Cultuur
Cultuur
Bijeenkomst
Bijeenkomst
Commercieel
Commercieel

muziek

Commercieel
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Dag

Sportzaal 1

Sportzaal 2

Zaal 1

Zaal 2

Zolder

activiteit

Nadere toelichting

periode

frequentie

School
School
Sport
Cultuur
Sport

01-09/15-07
01-09/15-07
01-09/30-06
01-09/30-06
01-09/30-06

wekelijks
wekelijks
wekelijks
Maandelijks
wekelijks

Commercieel
Cultuur

01-09/15-07
01-09/15-07

Cultuur
Cultuur
Sport
Commercieel

01-09/30-06

wekelijks
jaarlijks
jaarlijks

01-12/28-02

variabel
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

Donderdag
De Wegwijzer
De Wegwijzer
Fit Oosterwolde
Bingo
Willem Tell

08.45-12.00
13.15-14.45
16.45-18.45

16.45-18.45
19.00-23.00
19.00-23.00

Verjaardagen
Vakantie activiteit (film,
knutselen)
Vrijdag
David
Toneelavond
Dart wedstrijd
Kleine feestjes
Zaterdag

19.00-23.00

VSCO '61
Fit Oosterwolde
De Heerdt **
De Heerdt **
Sinterklaas
Veldman Brothers
Oktoberfeest
Uitvoering David
Koningsdag

09.00-12.00
09.00-16.00
10.00-00.00
10.00-00.00
09.00-12.00
10.00-00.00
10.00-00.00
10.00-00.00
10.00-00.00

19.0023.00

13:00- 17:00

19.00-00.00
13:0017:00

19.00-00.00
19.00-00.00
19.00-00.00

19.00-00.00
19.00-00.00
19.00-00.00

19.00-23.00

09.00-12.00
09.00-16.00
10.00-00.00
10.00-00.00
09.00-12.00
10.00-00.00
10.00-00.00
10.00-00.00
10.00-00.00

10.00-00.00

10.00-00.00

10.00-00.00
10.00-00.00
10.00-00.00
10.00-00.00

10.00-00.00
10.00-00.00
10.00-00.00
10.00-00.00

Sport
Sport
Commercieel
Commercieel
Cultuur
Cultuur
Commercieel
Cultuur
Cultuur

Wintermaanden

01-09/15-07
01-09/15-08
november
01-09/15-07
Oktober
01-09/15-08
01-09/15-08

* diverse algemene bijeenkomsten. Denk aan bijeenkomst dierenhouders, proeverij, film, bloemschikken etc.
** Diverse: Nieuwjaarsreceptie, oud en nieuw feest, etc.
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8.4 Meerjaren begroting
Onderstaand de specificatie van de meerjaren begroting.
Bij de meerjaren begroting is als vergelijk de vastgestelde begroting van De Heerdt voor 2019
opgenomen. Dit is de begroting zonder de opbrengsten en kosten voor de gymzaal. Daarnaast zijn
bepaalde kosten niet verder uitgesplitst en hiermee als totaal opgenomen.

Exploitatiebegroting MFC - Hart van Oosterwolde
Prognose Jaar 1

Prijspeil 2018

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

De Heerdt 2019

Jaarlijkse Baten
Huuropbrengsten
Sportzalen (Leden Heerdt gereduceerd tarief)

Aantal uren

Fit Oosterwolde (niveau 2017)
De Wegwijzer - schoolgym (niveau 2017)
Koldewijn Schoele (niveau 2017)
Noordermerk (niveau 2017)
Blauw Wit (niveau 2017)
VSCO'61 ( inschatting)
David (niveau 2017)
Overige losse gebruikers (niveau 2017)
Uitbreiding huidige activiteiten (grotere zaal, meer activiteiten)
Uitbreiding overige verhuren

362
430,75
72
52,5
29
100
191
100
200
100

Tarief

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12
20
20
20
12
12
12
20
12
20

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.347
8.615
1.440
1.050
350
1.200
2.292
2.000
2.400
2.000
€

25.694 €

26.465 €

27.259 €

28.077 -

€

9.000 €

9.270 €

9.549 €

Overige zalen (leden gereduceerd tarief)
OGCK
Sjoelvereniging
Willem Tell
David
Overig (dorpsbelang, Ouderenmiddag, dorpsbelangm christenvrouw)
Overige lossen verhuur (huidig)
Overige zaalhuur (Uitbreiding, nieuwe activiteiten)

2017 + indexatie
2017 + indexatie
2017 + indexatie
2017 + indexatie
2017 + indexatie

€
€
€
€
€
€
€

610
161
2.346
1.718
280
1.800
2.085
9.835 €

7.500

Omzet Horeca **
Extra omzet (nieuwe locaties, 15% uitbreiding)
Omzet Horeca BTW laag (niveau 2018)
Omzet Horeca BTW-hoog (niveau 2018)
Overige bedrijfsopbrengsten/sponsoring (Sportzaal)
** In de begroting is een jaarlijkse prijsindexatie van 3% meegenomen.

€ 23.250 € 23.948 € 24.666 € 25.406
€ 120.000 € 123.600 € 127.308 € 131.127
€
€ 35.000 € 36.050 € 37.132 € 38.245
€
2.500 €
2.575 €
2.652 €
2.732

155.000

Totaal Baten

€ 215.444 € 221.908 € 228.565 € 235.422 €

162.500
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Exploitatiebegroting MFC - Hart van Oosterwolde
Jaarlijkse lasten
Prijspeil 2018

Prognose Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

De Heerdt 2019

Inkoopwaarde van de omzet
Inkoop Horeca (35%)

€

54.250 €

55.878 €

57.554 €

59.280 €

47.142

€
€
€

60.000
12.940
1.000

Personeelskosten ** / ***
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelkosten
** Loonkosten op basis van de huidige personeelsbezetting
*** Kosten worden jaarlijks met 3% geindexeerd

€ 65.000
€ 13.500
€
750
€

79.250 €

81.628 €

84.076 €

86.599 €

73.940

€

16.750 €

17.085 €

17.427 €

17.775 €

-

€

22.000 €

22.440 €

22.889 €

23.347 €

29.500

€
€

2.750
1.000

42.979 €

3.750

€
8.750 €
8.925 €
9.104 €
9.286 €
€ 221.500 € 227.265 € 233.185 € 239.265 €

7.850
162.182

Lasten en verzekeringen ***
Onroerend zaak belasting **
Verzekeringen
Overige lasten

€
€
€

8.500
6.500
1.750

** Exclusief OZB voor openbare ruimte. OR is in bezig gemeente
*** Kosten worden jaarlijks met 2% geindexeerd

Exploitatiekosten ***
afschrijving
Huur kleedaccommodatie voetbalver. V.S.C.O.'61
Energielasten
Schoonmaakkosten
Overige exploitatiekosten
*** Kosten worden jaarlijks met 2% geindexeerd

€
500
€ 12.500
€ 7.500
€ 1.500

Onderhoud / instandhouding ***
Afschrijving
Reguliere onderhoudskosten (incl. machines/inventaris)
Onderhoudscontracten etc.
Reservering Groot onderhoud
Reservering i.v.m. groot onderhoud inrichting/inventaris
Overige onvoorziene kosten
*** Kosten worden jaarlijks met 2% geindexeerd

€ 12.500
€ 1.500
€ 20.000
€ 5.000
€ 1.500
€

40.500 €

41.310 €

42.136 €

Overige kosten ***
Overige verzekeringen
Contributies en heffingen
Administratiekosten
Overige kosten (kantoorkosten)
*** Kosten worden jaarlijks met 2% geindexeerd

Totaal lasten

€
€
€
€

1.250
1.500
2.500
3.500

Exploitatiebegroting MFC - Hart van Oosterwolde
Prijspeil 2018

Prognose
Jaar 1

Totaal Baten
Totaal lasten

€ 215.444 € 221.908 € 228.565 € 235.422 €
€ 221.500 € 227.265 € 233.185 € 239.265 €

Overschot
Bij: voorziening Groot onderhoud
voorziening Groot onderhoud inrichting/inventaris

€
€
€

-6.056 €
20.000 €
5.000 €

-5.357 €
20.400 €
5.100 €

-4.620 €

-3.843 €

20.808 €
5.202 €

21.224
5.306

Cash Flow / jaarlijks liquiditeitsoverschot

€

18.944 €

20.143 €

21.390 €

22.687
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Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4
162.500
162.182
318
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8.5 Overzicht belanghebbenden
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8.6 Overzicht geïnformeerde omwonenden
In verband met persoonsgegevens (AVG) is deze bijlage niet openbaar.
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8.7 Eigenaren structuur (nieuw)
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8.8 Planning
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8.9 Tekeningen
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8.10 Besluiten
In verband met persoonsgegevens is deze bijlage niet openbaar.
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