
MFA Maarn 
Een multifunctionele ontmoetingsplek  

met woningbouw voor starters en senioren 

 



Welkom 

Doel van de avond: Toelichten raadsvoorstel 

 

• Vooruitlopend op de beeldvormende avond van 
de gemeenteraad op 20 mei, onderdeel van de 
behandeling van het raadsvoorstel door de 
gemeenteraad. 

 

• Programma avond 

- Toelichting Lex Halsema, Stichting Twee Marken 

- Toelichting door Chantal Broekhuis, wethouder 

- Ruimte voor vragen per thema 
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Raadsvoorstel 
Een voorstel om de realisatie van MFA Maarn mogelijk 
te maken met: 

• een dorpshuis  

• een brede school, voor De Ladder, De Meent en 
kinderopvang De Trommelaar 

• een sportvoorziening voor onderwijs en Maarnse 
binnensport 

• woningbouw voor starters en senioren 

  

De vraag om de voorbereiding hiervoor te mogen 
starten: 

• ontwerpbestemmingsplan gebiedsontwikkeling 
Breeschotenlaan en Trompplein 

• projectvoorbereiding en programma van Eisen MFA Maarn  
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Financiële pijlers 
Met in acht name financiële kaders gemeenteraad 
waaronder schuldreductie:  
 
• Financiering nieuwbouw De Ladder en De Meent 

conform Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 
 

• Huurinkomsten  
- kinderopvang Trommelaar 
- stichting Twee Marken 

 
• Grondopbrengsten woningbouw 

 
• Ontwerp, bouw, financiering, en onderhoud en 

exploitatie MFA, extern beleggen 
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Bouwprogramma 

1. Brede school  
- Onderwijsruimte voor De Ladder en De Meent conform 

verordening onderwijshuisvesting en leerlingprognose 
(373 lln) 

- Kinderopvang (800 m2) 

2. Dorpshuis (500-1000 m2) 

3. Sportaccommodatie, 2 geschakelde 
gymzalen (800 m2) 

4. Woningbouw voor starters en senioren 
conform Woonvisie (30-50 woningen) 
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1. Brede school 

• Onderwijsruimte voor De Ladder en De Meent 

- Op basis van meest recente leerlingen prognoses zal de 
ruimtebehoefte worden berekend, momenteel voor 373 
lln 

- Nieuwbouw alleen mogelijk als onderdeel 
gebiedsontwikkeling 

 

• Buitenschoolse opvang in onderwijsruimte 
scholen  

 

• Ruimte voor kinderopvang (800 m2) 
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2. Dorpshuis 
Doel: 

- Ontmoeten 

- Creativiteit 

- Recreatie  

- Evenementen 

- Van en voor Maarn 

 

• 500-1000m2 dorpshuis 

• gebaseerd op de huidige huurinkomsten van 
stichting Twee Marken 
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3. Sportaccommodatie 

• Twee geschakelde gymzalen voor: 

- de brede school  

- de (Maarnse) sportverenigingen 

- 800 m2  

 

• Wintercompetitie wedstrijden hockey en 
zaalvoetbal (9-12 weken per jaar) opvangen in 
overig beschikbare sportaccommodaties in de 
gemeente of, indien mogelijk, in een blaashal op 
de sportvelden.  
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4. Woningbouw 

In het voorstel nieuwbouw van 30-50 woningen 
conform de Woonvisie (sociaal, midden en duur 
segment) voor starters en senioren conform de 
woonbehoefte in Maarn.  

 

Verdeeld over: 

• de locatie van De Ladder aan de Breeschotenlaan 

• de locaties van de Twee Marken en De Meent aan 
het Trompplein 

 

Zonder woningbouw is MFA Maarn niet mogelijk. 
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Extern ontwikkelen,  
financieren en exploiteren 

MFA Maarn wordt extern ontwikkeld, gefinancierd 
en geëxploiteerd: 

- Ontwerp 

- Bouw 

- Financiering 

- Onderhoud 

- Exploitatie  
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Gebiedsontwikkeling 

Inbreng gronden: 

- gemeentelijke gronden 
onderwijslocaties De Ladder en De 
Meent (17.000 m2) 

- Stichting Twee Marken, grond onder 
Dorpshuis (4.264 m2) met in acht 
name symbolische overdracht 
gemeente Maarn en borgstelling 
gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 

Voor: 

- Sloop en bouwrijp maken 

- Woningbouw 

- Herinrichting gebied  
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Stedenbouwkundige 
uitgangspunten 

 

• MFA in 2 a 3 bouwlagen 

 

• Woningbouw Trompplein in 2 a 4 bouwlagen 

 

• Woningbouw Breeschotenlaan in 2 a 3 bouwlagen 
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Groen en parkeren 

 

• Parkeren volgens Gemeentelijk verkeer en 
vervoersplan (voor functies op de locaties) 

 

• Groen volgens Groenstructuurplan ‘bomenplein’. 
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Proces vanaf hier: 
 

• Raadsbehandeling BOB: 20/5 beeldvorming, 
3/6 oordeelsvorming en 13/6 besluit 

• Ontwerpbestemmingsplan en Programma 
van Eisen MFA Maarn 

- input ophalen bij u medio 2019-medio 2020 
- presentatie aan u medio 2020  

• Bestemmingsplan procedure   
vanaf medio 2020 

• Daarna selectie ontwikkelaar/financierder 

• Ontwikkeling en realisatie in fases  



Vragen per thema 
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 Brede school 

 Dorpshuis 

 Sportaccommodatie 

 Woningbouw 

 Extern ontwikkelen, financieren, exploiteren 

 Gebiedsontwikkeling 

 

 



Breeschotenlaan 
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Trompplein 
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Eigendom, exploitatie en realisatie 
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• Stichting heeft 4264 m2 grond, in het 

verleden van de gemeente gekocht voor Fl. 

25.001,= (€11.345,=) 

• Gemeente neemt lening Stichting en 

voorgefinancierde ontwikkelingskosten over 

ad. €638.000,= 

• Gemeente verkoopt grond voor woningbouw 

• Gemeente legt openbaar gebied aan (wegen, 

parkeerplaatsen en groen) 

• De gemeente realiseert MFA Maarn 


