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1. Inleiding
Voor u ligt het Integraal Huisvestingsplan 2018-2033 voor het primair onderwijs, het
(voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in de gemeente Noordwijk (IHP).
Alsmede de voorzieningen voor het bewegingsonderwijs.
Dit plan is een uitwerking van de Omgevingsvisie van gemeente Noordwijk 2030, deel B,
Thematische analyses beleidsinzet en verbindingen, hoofdstuk 7 Onderwijs.

1.1. Aanleiding
De onderwerpen uit de Nota Huisvesting Onderwijs 2012-2015 zijn in 2016 afgerond. Om de
Noordwijkse schoolgebouwen actueel te houden is het zaak om te verkennen op welke wijze
de gemeente de schoolbesturen tegemoet kan komen en in onderling overleg te komen tot een
nieuw huisvestingsplan onderwijs.
Met de overheveling van het onderhoudsbudget van gemeente naar bevoegd gezag per
1 januari 2015 is er een hiaat in de wetgeving voor wat betreft bekostiging renovatie. Voor
groot onderhoud en aanpassing van het gebouw ontvangt het bevoegd gezag de bekostiging
van het ministerie Onderwijs, cultuur en wetenschappen (OCW). Renovatie is een ruimer
begrip: het gaat om onderhoud, aanpassing en verlenging van de levensduur van het gebouw.
Dit laatste stelt vervangende nieuwbouw uit en is in het belang van de gemeente, die
verantwoordelijk is voor bekostiging van vervangende nieuwbouw. De gemeente heeft er
daarom belang bij om financieel bij te dragen aan een renovatie.
In december 2016 hebben de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) en de PO-raad
afspraken gemaakt voor de nieuwe situatie. Zo worden gemeenten verplicht om een integraal
huisvestingsplan voor ten minste 15 jaar vast te stellen. Alle schoolbesturen zijn
verantwoordelijk voor en verplicht een meerjarig onderhoudsplan (MOP) per schoolgebouw
vast te stellen en voor de uitvoering daarvan een voorziening te vormen. De sectororganisaties
willen de afspraken nader uitwerken in samenwerking met OCW.
De ambitie van het college is om in 2030 gemeente Noordwijk energieneutraal te laten zijn.
Het realiseren van BENG scholen maakt financieel geen deel uit van het onderwijsbudget. Om
uitvoering te geven aan het beleid duurzaamheid is het noodzakelijk om hiervoor extra
middelen toe te kennen.
De schoolbesturen voor het Primair Onderwijs in de Duin- en Bollenstreek hebben een
spreidingsplan opgesteld (PentaRho, 6 november 2017). Naar voren komt dat de nieuwbouw
plannen in Noordwijk consequenties hebben voor de locatie en capaciteit van de
onderwijsvoorzieningen van het basisonderwijs.

1.2. Doelstelling
Met het opstellen van een integraal huisvestingsplan ontstaat inzicht in:
- de ontwikkeling van het leerlingenaantal in relatie tot de ruimtebehoefte van scholen en
gymnastiekzalen;
- de te onderzoeken ruimtelijke ontwikkelingen en planvorming;
- hoe om te gaan met de ontwikkeling van integrale kindcentra;
- de benodigde investeringen vanuit gemeente Noordwijk;
- de mogelijke aanvullende duurzaamheidsmaatregelen in schoolgebouwen.
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Met vaststelling van deze nota wordt een procedure en een planning vastgesteld. Elke vier jaar
wordt dit plan geactualiseerd met de bedoeling om voor renovaties en /of vervangende
nieuwbouw steeds een lange termijn planning te komen.
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Noordwijk (verordening) blijft
de basis voor de afwegingen inzake ruimtebehoefte en toekenning van voorzieningen.

1.3. Inventarisatie 2017
Begin 2017 is er een inventarisatie gedaan onder de zes schoolbesturen in Noordwijk.
Besturen konden aangeven hoe zij de toekomst voor hun scholen zien en voor welke scholen
zij een renovatie/vervangende nieuwbouw wensen. De schoolbesturen hebben input geleverd
en deze mondeling toegelicht.
Op basis van deze input worden in deze nota voorstellen gedaan om tot een planning te
komen en mogelijke oplossingsscenario’s te onderzoeken.

1.4. Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van de huidige situatie voor wat
betreft gebouwenbestand en ruimtebehoefte.
Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgangspunten voor het IHP.
De aangevraagde voorzieningen in het kader van dit IHP, alsmede de plannen vanuit de
gemeente worden benoemd in hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 5 treft u een planning van de renovaties en/of vervangende nieuwbouw.
Hoofdstuk 6 gaat in op mogelijke duurzaamheidsmaatregelen bestaande onderwijsgebouwen.
De financiën komen aan de orde in hoofdstuk 7.
Hoofdstuk 8 beschrijft de procedures en verrekeningen.
Tot slot is in hoofdstuk 9 een overzicht van de voorgestelde besluiten opgenomen.
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2. Gebouwenbestand en ruimtebehoefte
2.1. Gebouwenbestand
In de gemeente Noordwijk staan 11 gebouwen voor het basisonderwijs. De schoolbesturen,
Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek en Stichting voor
Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de Duin- en Bollenstreek zijn gefuseerd per
1 januari 2018. De rechtspersoon Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants
Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek gaat verder en
heeft vanaf 1 januari 2018 het bevoegd gezag over zes scholen.
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek heeft het gezag over drie scholen en
Stichting De Noordwijkse School heeft één school. Het schoolgebouw aan Uitvaltij 2 is in
beheer bij de gemeente. Dit pand wordt achter de hand gehouden voor de verwachte
leerlingenpiek als gevolg van nieuwbouw.
De scholengemeenschap voor speciaal onderwijs omvat een school voor Speciaal onderwijs en
een school Voortgezet speciaal onderwijs. Het schoolbestuur is in handen van Stichting
Speciaal Onderwijs Leiden en omgeving.
Daarnaast is er een school voor voortgezet onderwijs. Het bestuur hiervan is Stichting
Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordwijk.
In Bijlage 1 is een volledig overzicht van de onderwijsgebouwen opgenomen.
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2.2. Ruimte behoefte
De ruimtebehoefte volgt uit de vastgestelde leerlingenprognose van Pronexus 2017. Tabel 1
geeft een gecomprimeerd overzicht hiervan.
Tabel 1
norm
cap. vh

Basisonderwijs

berek.
cap.m2

BVO m2

prognose 2017

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2027

2032

2037

1.037

1.027

1.027

1.012

1.022

1.002

972

967

946

Noordwijk Binnen

1. Schapendel

tijdelijke voorziening

2. Bronckhorst

1.227

De tijdelijke lokalen zijn afgeschreven en feitelijk niet m eer nodig. Deze ruim te
is daarom niet meegenom en in de capaciteitsberekening

161

2.156

1.900

1.940

1.930

1.920

1.895

1.875

1.805

1.789

1.749

3. Uitvaltij 2

949

4. Hoffenne

1.024

995

985

985

980

975

1.005

1.100

1.110

1.065

5. De Jutter

1.266

824

819

819

814

819

854

995

1.015

980

6. De W itte School

1.961

1.925

1.885

1.855

1.825

1.784

1.739

1.704

1.699

1.669

7. Klaverw eide, inclusief
schoolw on. en psz

2.091

1.759

1.961

2.137

2.292

2.619

2.861

3.540

3.716

3.444

8. Montessorischool Nw

1.311

929

11.985

9.369

9.561

9.728

9.858

10.209

10.497

11.453

11.683

11.170

9. Wakersduin
10. De Noordw .School,
inclusief tijdelijke
voorziening in DPO

1.708

1.050

1.025

1.005

985

960

949

924

919

904

1.437

1.201

1.196

1.196

1.201

1.201

1.206

1.216

1.221

1.201

11. Zeehonk

1.195

1.151

1.146

1.146

1.146

1.136

1.126

1.090

1.085

1.060

4.340

3.402

3.367

3.347

3.332

3.297

3.281

3.230

3.225

3.165

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2027

2032

2037

1.003

1.003

1.003

1.012

1.021

1.030

1.083

1.109

1.109

1.133

1.123

1.123

1.123

1.114

1.114

1.114

1.114

1.151

2.136

2.126

2.126

2.135

2.135

2.144

2.197

2.223

2.260

tijdelijke v oorziening
Bronsgeest

totale cap., permanent

944
975
1.015
1.095
1.161
1.337
1.387
1.317
Om een ev entueel capaciteitstekort op te v angen wordt in Bronsgeest ruimte
gereserveerd voor een tijdelijke schoolvoorziening. Voor de v erwachte
piekperiode van 2026 tot 2036

Noordwijk aan Zee

Totale capaciteit

(Voortg.)spec.onderw. BVO in m2
12. De Duinpieper,
capaciteit SO is
exclusief 90m2
1.042
13. Het Duin, incl.
aanvullende
voorz.praktijk
2.264

Totale capaciteit
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Voortgezet onderwijs

BVO in m2

14. Northgo College

9.339

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2027

2032

2037

5.874

5.813

6.049

6.344

6.586

6.555

6.320

6.121

6.224

Prognose 2017 in klokuren

Bewegingsonderwijs

Capacitei rooster
t in
2016klokuren 2017

15. Gymz.Hoogw .str.
Wakersduin
De Noordw ijkse.S

26,0

16. Gymz.Stijntjesduinstr.
Zeehonk

26,0

17. Gymz.Vinkenveld
Hoffenne
De Jutter

26,0

18. Gymz.Binnenhof
Bronckhorst

26,0

19. Sportzaal SJC
Klaverw eide
Montessorisch.Nw

26,0

20. Sporth.Duinw etering
Schapendel
De Witte School
Duinpieper
Het Duin
Northgo College

2018

2019

2020

2021

2022

2027

2032

2037

6,0
7,5

6,0
7,5

6,0
7,5

6,0
7,5

6,0
7,5

6,0
9,0

6,0
9,0

6,0
7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

6,0

6,0

6,0

6,0
4,5

6,0
4,5

6,0
4,5

6,0
4,5

6,0
6,0

7,5
6,0

7,5
6,0

6,0
6,0

15,0

15,0

15,0

15,0

13,5

13,5

13,5

13,5

16,5
6,0

16,5
6,0

18,0
6,0

21,0
6,0

24,0
7,5

28,5
10,5

30,0
10,5

27,0
9,0

6,0
13,5
15,8
18,0
64,2

6,0
13,5
157,8
18,0
67,3

6,0
13,5
15,8
18,0
71,2

6,0
13,5
15,8
18,0
74,4

6,0
13,5
15,8
18,0
74,0

6,0
13,5
18,0
18,0
70,9

6,0
13,5
18,0
18,0
68,3

6,0
12,0
18,0
20,3
69,6

240,0

*) NB: De bezetting van de zalen is in de praktijk hoger dan de normbezetting. De normatieve
berekening gaat voorbij aan de indeling per lesgroep. In Noordwijk is afgesproken dat er voor
elke groep twee lesuren per week mogen worden ingeroosterd voor bewegingsonderwijs:
- voor basisonderwijs groep 3 t/8, 2 lesuren van 45 minuten, 0,75 klokuren.
- voor speciaal onderwijs voor groepen leerlingen ouder dan 6 jaar, 3 lesuren van 45 minuten,
2,25 klokuren. De lessen worden voor een deel ook in het speellokaal gegeven.
- voor het voortgezet onderwijs per groep 2 lesuren van 50 minuten, 0,80 klokuren.
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Basisonderwijs (BO)
Als gevolg van de vele nieuwbouw woningen neemt het totaal aantal leerlingen in de gemeente
toe. Deze leerlingen trekken naar de scholen in Boechorst, bij voorkeur naar Openbare
basisschool (Obs) Klaverweide. Dit legt een grote druk op de ruimtebehoefte van de school.
Voor de RKbs Montessorischool Noordwijk geldt dat de school vanaf 2025 meer ruimte
behoeft.
Het aantal leerlingen uit de wijk Boechorst is in de jaren 2017, 2018, 2019 het hoogst.
Wanneer de toestroom van leerlingen buiten de wijk Boechorst te groot is, kunnen niet alle
leerlingen terecht in Brede School Boechorst. In de andere naburige scholen is voldoende
capaciteit om deze leerlingen te huisvesten.
Voor de toestroom vanuit Bronsgeest is de beschikbare onderwijsruimte beperkt, hier moet
rekening gehouden worden met het plaatsen van een tijdelijke schoolvoorziening.
Bij de overige scholen doen zich geen knelpunten voor.
Geen van de scholen komt onder de opheffingsnorm van OCW, die in Noordwijk is gesteld op
115 leerlingen per school.
Speciaal (voortgezet) onderwijs (SO)
De prognose geeft aan dat het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en het speciaal
voortgezet onderwijs in beperkte mate fluctueert. Speciaal basisonderwijs De Duinpieper en
speciaal voortgezet onderwijs Het Duin zijn beiden voorzien van voldoende ruimte.
Voortgezet onderwijs (VO)
De capaciteit van het Northgo College is ruim voldoende. Gedurende de gehele
prognoseperiode is er zelfs sprake van een overcapaciteit.
Bewegingsonderwijs
De beschikbare gymzalen en sporthallen bieden voldoende mogelijkheden voor het
bewegingsonderwijs binnen een loopafstand van één kilometer

Samenvattend:
Het leerlingenaantal in het basisonderwijs in gemeente Noordwijk neemt geleidelijk
toe. Door nieuwbouwplannen ontstaat een ruimtebehoefte. Door demografische
ontwikkelingen in de bestaande woonwijken van Noordwijk kan een deel van die
ruimtebehoefte worden gecompenseerd.
Voor het Speciaal (voortgezet) onderwijs, het Voortgezet onderwijs en het
bewegingsonderwijs is de aanwezige capaciteit toereikend.

2.3. Kinderopvanglocaties
In geval van leegstand kan het schoolbestuur een verzoek indienen voor medegebruik aan een
kinderopvangorganisatie. Zes van de totaal 15 kinderdagverblijven in Noordwijk zijn
gehuisvest in een school. Ook van de 13 locaties voor buitenschoolse opvang zijn er zes in
scholen ondergebracht.
Voor een drietal scholen geldt dat ernaast het schoolgebouw een kinderopvangcentrum is.
Daarnaast zijn er nog enkele andere locaties voor kinderdagopvang en/of buitenschoolse
opvang. Hiermee is de capaciteit van kinderopvang voldoende. De grote spreiding van de
opvanglocaties, maakt het moeilijk om deze kostendekkend te exploiteren.
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2.4. Noordwijkerhout en De Zilk
De fusiegemeente kent vier basisscholen, drie in de kern Noordwijkerhout en één in De Zilk.
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek heeft het bevoegd gezag over
Openbare Jenaplan basisschool De Regenboog. Deze school heeft in 2008 een nieuw gebouw
in gebruik genomen.
Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants Christelijk en Algemeen Bijzonder
Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek is bestuurder van de overige drie basisscholen:
- RK basisschool De Prinsenhof, met een schoolgebouw dat is gerenoveerd en uitgebreid in
2012; daarna is met een aanpassing van de zolderruimte de school verder uitgebreid met
236m2.
- RK basisschool Sint Victor, met een nieuw gebouw in 2013.
- RK basisschool De Elegantier in De Zilk, met een nieuw gebouw in 2014.
De capaciteit van de basisscholen in 2018 is toereikend om alle leerlingen te huisvesten. Door
woningbouwontwikkelingen (2016-2030) zal het leerlingenaantal op de scholen in
Noordwijkerhout toenemen. De drie basisscholen hier zullen daardoor de komende jaren vol
zijn en mogelijk te krap behuisd worden.
In de Sint Victorschool zijn de taalklassen voor de nieuwkomers gehuisvest. De verwachting is
dat de school vanaf het nieuwe schooljaar (1 augustus 2018) de schoollocatie Duin en Dal te
Noordwijkerhout in gebruik neemt, waar dan de taalklassen worden gehuisvest.
Voorts is er in Noordwijkerhout één school voor voortgezet onderwijs, te weten het Teylingen
college, locatie Leeuwenhorst onder bestuur van Stichting Fioretti Teylingen.
Het schoolgebouw dateert uit 2006 en is geschikt voor 1.250 leerlingen. De school kampt met
een capaciteitstekort. Het huidige aantal leerlingen is ruim 1.500. De raad van
Noordwijkerhout is in september 2017 akkoord gegaan met de vervanging van de thans
aanwezige noodlokalen voor nieuwbouw. De stichting draagt financieel bij aan deze
uitbreiding, ook is afgesproken om het leerling aantal terug te brengen naar maximaal 1.450
leerlingen. De procedure om tot de bouw te komen is opgestart en loopt.
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3.

Beleidskaders en uitgangspunten onderwijshuisvesting

3.1. Gemeentelijke beleidskaders
De Omgevingsvisie gemeente Noordwijk 2030 beschrijft de gemeentelijke visie voor de
ruimtelijke ontwikkeling inrichting van de leefomgeving van Noordwijk.
a) Leidende principes voor de visie zijn:
- duurzaamheid
- behoud van het overwegend dorpse karakter met menselijke maat
- streven naar hoge ruimtelijke kwaliteit van de sociaal economische vitaliteit.
b) Bij renovaties of vervangende nieuwbouw van onderwijsgebouwen wordt nadrukkelijk
gekeken naar duurzaamheid en milieu (Milieuvisie 2010).
c) Initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, zonne-energie worden
gestimuleerd door middel van adviezen op maat.
d) Voor de spreiding van gebouwen voor het basisonderwijs is veel aandacht.
Voor optimaal onderwijs is passende huisvesting nodig. De huisvesting dient het
onderwijs zo goed mogelijk te faciliteren, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen kan de gemeente aan schoolbesturen een
lening verstrekken, dan wel een garantstelling afgeven voor een lening bij het ministerie van
Financiën. Voorwaarde die de gemeente hieraan verbindt, is dat er een op duurzaamheid
gericht educatief programma wordt geboden aan de leerlingen. Zie raadsbesluit “Elke dag een
ZONdag – energiemaatregelen Noordwijkse scholen” d.d. 12 maart 2014
Het uitgangspunt in de onderwijswetgeving is dat het schoolbestuur opdrachtgever is voor het
realiseren van schoolvoorzieningen. Het schoolbestuur en het college kunnen overeenkomen
dat de gemeente bouwheer wordt. Is het bevoegd gezag bouwheer, dan is het bevoegd gezag
gehouden aan het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao) respectievelijk op
het moment dat het bedrag van de investeringen boven de Europese drempels uitkomen aan
de Europese aanbestedingsregels. Deze verplichting is het gevolg van het feit dat het
schoolbestuur in de investeringen voor meer dan 50% subsidie ontvangt van zowel het rijk als
de gemeente.
In het kader van de sociale duurzaamheid stelt de gemeente Social Return on investment
(SROI) als voorwaarde bij inkoop en aanbestedingstrajecten met een opdrachtwaarde boven
de € 208.000, -- (gemeentelijke investering, prijspeil 2016). Zie B&W besluit d.d.
16 maart 2016.
Nota Huisvesting Onderwijs 2012-2015.
a) Klimaatbeheersing en milieuaspecten dienen voornamelijk door gedrag te worden
bewerkstelligd.
b) In het geval er een renovatie, dan wel vervangende nieuwbouw van een school nodig is,
geeft het schoolbestuur dit tenminste vijf jaar van te voren aan. Gemeente en schoolbestuur
bepalen gezamenlijk of het gebouw nog voldoet aan de technische en functionele eisen van de
tijd. Mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de gemeente zal het renovatie- of
vervangingstijdstip kunnen worden bepaald.
c) De huidige situatie biedt voldoende spreiding van scholen, kinderdagopvang met
voorschoolse educatie en buitenschoolse kinderopvang.
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3.2. Uitgangspunten onderwijshuisvesting (wettelijk taak)
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Noordwijk (verordening) blijft
de basis voor de afwegingen inzake ruimtebehoefte en toekenning van voorzieningen
Benutten van bestaande schoolgebouwen
De bestaande schoolgebouwen worden optimaal benut, alvorens over te gaan tot uitbreiding.
Hiermee wordt voorkomen dat er in het ene gebouw leegstand is en het andere gebouw
overvol is.
Dit betekent dat binnen de gemeente Noordwijk, maar ook regionaal gekeken wordt naar de
bezetting van gebouwen, binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en/of andere
gemeenten, voor besloten wordt tot uitbreiding. Dit laatste zal met name van toepassing zijn
voor het Voortgezet Onderwijs en het Speciaal (Voortgezet) Onderwijs.

De levensduur van een gebouw
Wanneer een schoolgebouw of minimaal 50% van het gebouw ouder is dan 40 jaar kan het in
aanmerking komen voor financiële bijdrage voor renovatie, dan wel vervangende nieuwbouw.
Renovatie of vervangende nieuwbouw
In eerste instantie wordt uitgegaan van renovatie van het gebouw.
Een bevoegd gezag komt in aanmerking voor het bekostigen van vervangende bouw, als op
grond van een overeenkomstig NEN2767 opgestelde bouwkundige rapportage wordt
vastgesteld dat het gebouw voldoet aan conditiemeting 5 of 6.
Conditie 5: Het verouderingsproces is niet meer te keren
Conditie 6: De bouwkundige staat is zo slecht dat deze niet meer onder conditie 5 kan worden
gerangschikt.
(Zie verordening artikel 7, lid 1)
Uitbreiding
Naar het gestelde in de verordening en in lijn met de criteria in dit plan, kan ook een
uitbreidingsaanvraag worden gedaan. Al dan niet te samen met een renovatie van een
bestaande voorziening.

Voorwaarden voor gemeentelijke bijdrage
A. Renovatie
a) renovatie moet meer omvatten dan alleen het tot bouwkundig en technisch onderhoud,
inclusief de daarvoor noodzakelijke aanpassingen;
b) op basis van de leerlingen prognose moet worden vastgesteld dat het schoolgebouw na
renovatie minimaal 15 jaar noodzakelijk is;
c) het schoolgebouw moet na renovatie voldoen aan NEN 2767, conditiemeting 2/3;
d) renovatie moet leiden tot een levensduurverlenging van het schoolgebouw met minimaal
25 jaar;
e) de aanvraag wordt onderbouwd met een bouwplan en kostenraming. Uit het bouwplan
moet duidelijk worden dat na renovatie het schoolgebouw voldoet aan de eisen van het
Bouwbesluit, het programma van eisen Frisse Scholen klasse A-C en is zo mogelijk aardgasvrij
gemaakt.
f) Het gebouw moet na de renovatie voldoen aan de duurzaamheidseisen, die voorvloeien uit
de gemeentelijke BENG doelstellingen.
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B. Vervangende nieuwbouw
a) op basis van de leerlingen prognose moet worden vastgesteld dat het schoolgebouw na
vervanging minimaal 40 jaar noodzakelijk is;
b) het schoolgebouw moet voldoen aan NEN 2767, conditiemeting 1;
c) de levensduur van het schoolgebouw is minimaal 40 jaar;
d) de aanvraag wordt onderbouwd met een bouwplan en kostenraming. Uit het bouwplan
moet duidelijk worden dat het nieuwe schoolgebouw voldoet aan de eisen van het
Bouwbesluit, het programma van eisen Frisse Scholen klasse A-C en is zo mogelijk aardgasvrij
gemaakt.
e) Het gebouw moet voldoen aan de duurzaamheidseisen, die voorvloeien uit de
gemeentelijke BENG doelstellingen.
NB: vanaf 1 januari 2020 wordt via het Bouwbesluit bepaald dat gebouwen bijna energie
neutraal gebouwd moeten worden (BENG).

Financiële bijdrage schoolbesturen
Bij renovatie is ook cofinanciering vanuit de schoolbesturen van toepassing. Een schoolbestuur
mag van het ministerie een bijdrage leveren als het gaat om een investering waarbij de
kwaliteit van het schoolgebouw wordt verbeterd of de energiekosten worden verlaagd. Dit is
toegestaan als de bedragen redelijk zijn en deze zich in een redelijke termijn terugverdienen.
Daarnaast zijn schoolbesturen in het primair onderwijs, in navolging van het voortgezet
onderwijs (per 1 januari 2005), sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de voorzieningen
onderhoud. In verband met de overheveling van de verantwoordelijkheid voor onderhoud en
aanpassingen zijn de budgetten hiervoor overgeheveld van het gemeentefonds naar de
schoolbesturen. Deze elementen kunnen dan ook geen onderdeel zijn van een gemeentelijke
vergoeding in geval van renovatie.
De financiële bijdrage wordt gesteld op € 125,-- per m2; uitgangspunt is dat er ingeval van
renovatie, en ook bij vervangende nieuwbouw vijf jaren € 25,-- per m2 bespaard kan worden
op het onderhoud van het gebouw. (prijspeil 2018) Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 januari
aangepast op basis van de consumentenprijzenindex van het Centraal Bureau voor de
Statistiek van juli van het vorige jaar.

Financiële bijdrage gemeente
De gemeente bekostigt de werkelijke kosten van het project, minus de gecalculeerde bijdrage
van het schoolbestuur (zie boven).
Met deze aanpak wordt bereikt dat er per situatie maatwerk kan worden geleverd, voor wat
betreft: benodigde kosten voor renovatie en aanpassingen,
locatie gebonden kosten,
vermindering exploitatielast,
duurzaamheidsmaatregelen.
In de aanvraagprocedure is bepaald dat er tenminste drie offertes moeten worden
aangevraagd (of een Europese aanbesteding gedaan). Hiermee wordt bereikt dat de prijzen
marktconform zijn.

Tijdelijke huisvesting
Wanneer renovatie/vervangende nieuwbouw niet gefaseerd kan worden uitgevoerd en er
daardoor de noodzaak ontstaat voor tijdelijke huisvesting, verleent de gemeente hiertoe
medewerking. Het gebruik van leegstaande schoolgebouwen is hiervoor de eerste keuze.
Alleen als de capaciteit onvoldoende is worden mogelijk tijdelijke units geplaatst.
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Bouwheerschap
Zoals in de verordening is vastgelegd ligt het bouwheerschap bij het schoolbestuur. Als het
bestuur er voor kiest om dit terug te leggen bij de gemeente, wordt dit bij aanvang van het
project bekend gemaakt. Wanneer het gebouw bestemd is voor meerdere gebruikers, kan dit
een reden zijn voor het terugleggen van het bouwheerschap.
Gemeentelijke projecten
Het kan voorkomen dat door gemeentelijke projecten het gewenst is een school te
verplaatsen. Een dergelijk project wordt ook in het huisvestingsplan opgenomen. Met het
betreffende schoolbestuur worden dan passende afspraken gemaakt, in de lijn van het
gestelde in deze nota.
Bij de planvorming van een renovatie/vervangende nieuwbouw wordt daarom vooraf
afgestemd welke onderzoekscenario’s moeten worden uitgewerkt.

3.3. Ontwikkeling integrale kindcentra (IKC)
Integrale voorzieningen voor kinderen
De integratie van voorzieningen voor kinderen is in Nederland al enige tijd geleden ingezet.
Vanaf de jaren ’90 ontstaan brede scholen waarin een breed aanbod en samenwerking voorop
staat. Een volgende stap in de ontwikkeling is logischerwijs het integrale kindcentrum, waar
niet alleen een breed aanbod, maar vooral de volledige integratie van voorzieningen het
kernpunt is.
Brede school – IKC
We spreken van brede school wanneer:
- er sprake is van gezamenlijke huisvesting;
- er sprake is van gedeeld ruimtegebruik door partners in de brede school;
- er sprake is van gezamenlijk beheer.
Een IKC onderscheid zich van een brede school doordat aanvullend op de gezamenlijke
huisvesting, het gedeeld ruimtegebruik en het gezamenlijk beheer ook de volgende aspecten
zijn doorgevoerd:
- er is sprake van één pedagogische visie op de doorgaande leerlijn van kinderen en
leerlingen in het IKC.
- er is sprake van één organisatie, dit kan bijvoorbeeld op basis van een
intentieovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst tussen partners in het IKC.
Het kind centraal
Schoolbesturen en gemeente onderschrijven de visie dat de ontwikkeling van het kind centraal
moet staan. Het langetermijnperspectief van een ongedeelde basisvoorziening voor alle
kinderen van 0-12 jaar draagt hier aan bij. Gebundelde arrangementen van kinderopvang,
onderwijs, welzijn en andere voorzieningen voor kinderen hebben een aantoonbaar positief
effect. De kernactiviteiten van opvang en onderwijs rond de zorg van de doorgaande
ontwikkelingslijn van kinderen kan in een IKC volledig worden geïntegreerd.
Een goede pedagogische begeleiding in de periode van 0-6 jaar legt de basis voor
schoolsucces en maatschappelijke carrière. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de
ontwikkeling van belangrijke basisvaardigheden piekt vóór het vijfde levensjaar. In die periode
wordt de basis gelegd voor het ontwikkelen van taal en rekenen, sociale vaardigheden en
“emotional control" (metacognitie).
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De nieuwe gemeente Noordwijk wil daarom in het nieuw te ontwikkelen lokaal onderwijsbeleid
aandacht besteden aan de ontwikkeling van IKC’s. Dit met de bedoeling om mee te gaan met
actuele ontwikkelingen op onderwijsgebied en meer vaart te zetten achter het vormen van
IKC’s in Noordwijk.
Minstens zo belangrijk is dat goede buitenschoolse voorzieningen, met ruime openingstijden
de ouders de mogelijkheid geeft om werk en opvoeding te combineren.
Huisvestingsaspecten
De schoolbesturen in Noordwijk zien meerwaarde in het ontwikkelen van IKC’s. Elke school
kan in principe omgevormd worden naar een IKC. Het betreft een organisatievorm die tot
stand kan komen door het aangaan van een langdurig veranderingsproces. De bestaande
situatie en de lokale mogelijkheden zijn bepalend voor de keuze.
Het is evident dat het onder één dak brengen van verschillende functies een huisvestingvraag
kan opleveren. Het moment van een vervangende nieuwbouw, dan wel bij renovatie is bij
uitstek geschikt om ook de mogelijkheden voor een IKC te onderzoeken.
De gemeente wil daar waar mogelijk meewerken om IKC’s tot stand te laten komen. Op
moment van renovatie/vervangende nieuwbouw wordt gekeken of het haalbaar is om de
school om te vormen tot een IKC. De gemeente is bereid om uitbreidingen c.q. aanpassingen
voor kinderopvang te financieren op basis van een goed exploitatieplan. De kosten hiervan
worden via het innen van huurvergoeding gedekt.
De gescheiden financieringsstromen voor onderwijs en kinderopvang blijven punt van
aandacht.
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4. Aanvragen 2018
Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants Christelijk en Algemeen Bijzonder
Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek (Sophia Scholen)
Uit de inventarisatie blijkt dat het schoolbestuur graag onderstaande projecten in de komende
10 jaar wil realiseren.
Wakersduin, vervangende nieuwbouw (2020/2021):
o Zeehonk, zo mogelijk onder één dak met Wakersduin.
o In dat geval valt het gebouw aan de Julianastraat vrij.
De Schapendel, vervangende nieuwbouw.
Bronckhorst, renovatie/revitalisatie.
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (Stichting OBODB)
Het bestuur doet een beroep op de gemeente voor wat betreft de hoge kosten voor het
onderhoud aan het rieten dak van De Witte School. Met de decentralisatie van het groot
onderhoud naar de schoolbesturen komt deze post bij het schoolbestuur terecht. De
bekostiging van het Rijk is gebaseerd op meer standaard dakbedekkingen en is veel lager. Dit
leidt tot een financieel knelpunt voor de stichting.
Voorts geeft de bestuurder aan dat het niet gewenst is om voor één school (BRINummer)
meerdere locaties te exploiteren. Met de huidige financiering is dit niet te bekostigen. Voor
Klaverweide wordt een knelpunt verwacht. Medegebruik in Montessorischool, dan wel
doorverwijzen naar De Jutter zijn de eerste oplossingsrichtingen waaraan wordt gedacht.
Wanneer de nieuwbouwplannen allemaal gerealiseerd gaan worden, wordt voorgesteld om
eveneens te onderzoeken of het verplaatsen van De Jutter zinvol is.
Stichting De Noordwijkse School
Het bestuur wil hun schoolgebouw graag renoveren en uitbreiden, zodat de tijdelijke
huisvesting in het DPO gebouw kan worden geïntegreerd. Een alternatief scenario kan zijn een
nieuw gebouw op het huidige DPO terrein.
Het bestuur hecht aan de huidige locatie direct verbonden met een gymzaal. Verder zijn de
nabijheid van zee/strand en de Muze van groot belang omdat beide regelmatig elementen zijn
in het lesprogramma.
Stichting Speciaal Onderwijs Leiden en omgeving (SSOL)
Het schoolbestuur denkt in eerste instantie aan een renovatie voor de beide schoolgebouwen:
Het Duin, bouwjaar 1974 en De Duinpieper, bouwjaar 1980. De mogelijkheden van de
bestaande gebouwen kunnen optimaal worden benut, wanneer er een gebouwenruil met
De Schapendel kan worden gerealiseerd.
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordwijk
De bestuur heeft geen aanvraag gedaan; de school is recent gerenoveerd en uitgebreid.
Gemeente Noordwijk
Het gebouw aan Uitvaltij 2 dient opgeknapt te worden, op het moment het weer nodig is voor
het onderwijs.
De gymzalen aan Stijntjesduinstraat en aan Hoogwakerbosstraat zijn beide in 2015 opgeknapt
en weer geschikt voor de komende 10 tot 15 jaar. De zaal aan Stijntjesduinstraat is
onderbezet, maar kan nog niet worden gemist. In de periode 2028-2030 kan een
heroverweging gemaakt worden over het handhaven, herbouwen of verplaatsen van deze zaal.
De Noordwijkse School is gedeeltelijk gehuisvest in het voormalig DPO gebouw. De gemeente
wil het betreffende terrein herontwikkelen. Uitbreiding van het schoolgebouw is dan ook
gewenst. Daarnaast is ook een verbetering van de verkeerssituatie rond de school is een
belangrijk aandachtspunt.
Tijdelijke schoolvoorziening Bronsgeest: wanneer door de ontwikkeling van de
nieuwbouwplannen het aantal leerlingen een piekperiode kent, zal er een tijdelijke
schoolvoorziening moeten worden geplaatst.
Daarnaast houdt de gemeente rekening met de mogelijkheid om tussentijds een school te
verplaatsen indien dit door gemeentelijke projecten/gebiedsontwikkelingen gewenst is.
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Overzicht op te pakken zaken:
a) Uitwerken voorstel om te komen tot een voorziening “Bijdrage bekostiging
onderhoud rieten daken” ten behoeve van de Witte School. Zie hoofdstuk 6.6. van
deze nota.
b) Uitwerken scenario’s Boerenburg om te komen tot een voorkeursscenario: wel of
geen gebouwenruil. Planning renovatie Het Duin inclusief praktijkruimten, renovatie
De Schapendel, renovatie De Duinpieper.
c) Uitwerken scenario’s Noordwijk aan Zee om te komen tot een voorkeursscenario:
wel of geen gebouw voor de scholen Zeehonk en Wakerduin te samen. Uitbreiding De
Noordwijkse School. Wel of niet behouden van gymzaal Stijntjesduinstraat.
d) Renovatie Bronckhorst.
e) Opknappen van het pand aan Uitvaltij 2 op het moment dat het gebouw weer
nodig is voor het onderwijs
f) Tijdelijke schoolvoorziening Bronsgeest plaatsen/verplaatsen van De Jutter.
g) Duurzaamheidsmaatregelen
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5. Planning renovaties en/of vervangende nieuwbouw
Voorbereiding
en
besluitvorming

Realisatie

Schoolgebouw

Tijdelijke
huisvesting
tijdens realisatie

Huisvesting voor

2019/2020

2021

Hoogwakersbosstraat
22 (Wakersduin)

Wakersduin en
Zeehonk i.g.v.
scholenfusie

2020/2021

2022

Hoogwakersbosstr.14
(Noordwijkse School)

Units tijdelijke
voorziening, later in
te zetten bij
Bronsgeest
Julianastraat 11
(Zeehonk)

2022 of
2023

Hoogwakersbosstr.12
(DPO gebouw)

n.v.t.

Valt vrij

2022

2022

Uitvaltij 2

n.v.t.

Medegebruik scholen
Vinkeveld

2022

2022

Units tijdelijke
voorziening
(locatie Bronsgeest)

n.v.t.

Uitbreiding in
gevolge nieuwbouw
Bronsgeest

2019/2022

2023

Stakman Bossestr.73
(Schapendel)

Julianastraat 11

2020/2022

2023

Julianastraat 11

2019/2023

2024

Stakman Bossestr.79
(Het Duin inclusief
praktijklokalen)
Stakman Bossestr.81
(Duinpieper)

Schapendel of
Duinpieper, als
gebouwenruil
plaatsvindt
Het Duin

Julianastraat 11

Duinpieper of
Schapendel als
gebouwenruil
plaatsvindt

2023/2024

2025

Bronckhorststr.32
(Bronckhorst)

Julianastraat 11

Bronckhorst

2026

Julianastraat 11

n.v.t.

Valt vrij

2030

Gymzaal
Stijntjesduinstr.

n.v.t

Is locatie voor het
Bewegingsonderwijs
nog nodig?

2029
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6. Duurzaamheid
De ambitie van de gemeente Noordwijk om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn,
geeft aanleiding om apart aandacht geven aan dit onderwerp.
Met energieneutraal wordt bedoeld dat het energieverbruik binnen de regio volledig wordt
gedekt door energie uit duurzame energiebronnen of door restbronnen, waarvan minstens
80% uit onze eigen regio komt. De resterende 20% wordt ingevuld door onder andere
duurzame energiebronnen, restwarmte of geothermie in de nabijheid van onze regio.
In 2050 gebruiken we geen aardgas meer in de bebouwde omgeving.
Wij onderschrijven hiermee de landelijke en provinciale ambities op energiebesparing en
opwekking van hernieuwbare energie. (Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025)

6.1. De bestaande situatie
In Noordwijk is al veel gebeurd op het gebied van duurzaamheid in de schoolgebouwen. Tot
1 januari 2015 heeft de gemeente het regulier onderhoud structureel ingezet op
kwaliteitsverbetering en duurzaamheid van de schoolgebouwen. De rijkssubsidie “Verbetering
binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009” heeft de gemeente optimaal benut ten
behoeve voor kwaliteitsverbetering van de gebouwen.
In 2014 heeft de raad besloten om schoolbesturen de mogelijkheid van een geldlening te
geven met als doel het treffen van energie besparende en energie opwekkende maatregelen te
stimuleren. Vooraf aan dit besluit is intensief overlegd met de schoolbesturen. Team
Bouwkunde heeft alle besturen geadviseerd over mogelijke maatregelen en de
terugverdiencapaciteit.

6.2. Mogelijke maatregelen
In de onderwijsgebouwen zijn de bouwkundige duurzaamheidsmaatregelen al in grote mate
gerealiseerd. Bij de te renoveren gebouwen worden, waar nodig aanvullende maatregelen
getroffen.
Verdere verduurzaming van de gebouwen zullen voornamelijk te vinden zijn in:
a) het aanbrengen van zonnepanelen;
b) het treffen van maatregelen op basis van monitoring gegevens van energieverbruik en
het opstellen en realiseren van een verlichtingsplan.
a) Zonnepanelen
Zoals bovengemeld verstrekt de gemeente een lening voor het treffen van deze maatregel.
Uit de energieopbrengsten kan deze worden afgelost. De gemeente kan de besturen ook
adviseren indien gewenst.
Een aantal scholen heeft inmiddels zonnepanelen, op enkele daken is het plaatsen van deze
panelen niet mogelijk.
Holland Rijnland komt met een plan van aanpak “Zon op daken”. Dit plan zet in op
advisering en verbinden van partijen, met als doel om zoveel mogelijk zonnepanelen te
plaatsen.
Er zijn hiermee voldoende initiatieven met betrekking tot zonnepanelen.
b) Energieverbruik
Om zicht te krijgen op het energieverbruik in de schoolgebouwen en de mogelijke
energiebesparingen is meten en monitoring nodig. We onderscheiden de gebouwen met
groot energieverbruik, gymzalen, scholen die binnen 8 jaar worden gerenoveerd en de
overige schoolgebouwen.
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Schoolgebouwen met groot energieverbruik
a) Wet- en regelgeving:
Voor het Northgo College en Teylingen College (Noordwijkerhout) geldt dat de scholen
vallen onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de
Activiteitenregeling milieubeheer (Regeling). In deze wet- en regelgeving is
energiebesparing geregeld. Bij bedrijven met een jaarlijks energieverbruik vanaf 25.000 m3
aardgas of 50.000 kWh aan elektra moeten energiebesparende maatregelen worden
toegepast, indien deze zich terugverdienen binnen een termijn van vijf jaar of minder. De
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).kan dit afdwingen middels handhaving, maar hecht
er meer waarde aan als scholen zelf aan de slag gaan met energiebesparing.
b) Afspraken:
Eind 2017 heeft de ODWH bij beide scholen een energiescan gedaan en naar aanleiding van
de bevindingen afspraken gemaakt over het zo efficiënt mogelijk inregelen van de
installaties en het opstellen van een energiezuinig verlichtingsplan.

Gymzalen (4)
Voor de vier gymzalen in eigendom van de gemeente(Stijntjesduinstraat,
Hoogwakersbosstraat, Binnenhof, Vinkenveld) geldt dat de zalen steeds goed zijn
onderhouden en verder verduurzaamd.
De zalen zijn voorzien van ledverlichting, zonnepanelen, zonnecollectoren (ten behoeve van
warm water en CV), voorzien van HR++glas, daglichtregeling en zijn voorzien van
verbeterde dakisolatie. Het energieverbruik kan digitaal gemonitord worden door de
huurder.

Te renoveren schoolgebouwen
De schoolgebouwen waarvoor een renovatie is gepland, worden bij de renovatie
verduurzaamd.
Dit is een voorwaarde voor goedkeuring van het renovatieplan. ( zie paragraaf 3.2,
voorwaarde gemeentelijke bijdrage)

Overige schoolgebouwen
Voor de overige negen onderwijsgebouwen is het gewenst om nadere afspraken te maken
met de schoolbesturen.
Het betreft:
Obs Klaverweide, Obs De Witte School; Obs De Jutter en de Regenboog (Noordwijkerhout)
onder bestuur van Stichting OBO.
Rkbs Montessorischool Noordwijk, Cbs Hoffenne; Rkbs De Prinsenhof (Noordwijkerhout),
Rkbs De Victorschool (Noordwijkerhout) en Rkbs De Elegantier (De Zilk) onder het bestuur
van Sophia Scholen.
Energieadvies en afspraken ODWH
De ODWH biedt voor het onderwijs gratis monitoring, inclusief het analyseren van de
monitoringsgegevens aan. De ODWH geeft energie advies naar aanleiding van een
energiescan.
Van de school wordt gevraagd om binnen een periode van drie jaar maatregelen te treffen.
De ODWH betrekt de terugverdientijd (tot vijf jaar) van de maatregelen bij het advies.
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Scholen die mee willen doen tekenen een overeenkomst met het monitoringsbedrijf EE
Care. De ODWH rekent af met EE Care. Voor deze constructie is gekozen: de scholen
hoeven geen nieuw contract aan te gaan als zij na een jaar besluiten om door te gaan met
de monitoring. Voor de ODWH levert dit het voordeel op dat de financiële betrokkenheid na
een jaar automatisch stopt.
De betrokken schoolbesturen zijn bereid om mee te werken aan deze energiescan
en het maken van afspraken over het treffen van energiemaatregelen.
Verlichtingsplan
Naast het inregelen van de installaties is het opstellen van een verlichtingsplan voor het
gebouw een effectieve maatregel voor energiebezuiniging. De uitvoering van zo’n plan
vraagt extra investeringen van de schoolbesturen: het gaat hierbij om overschakelen naar
ledverlichting en het instellen van sensoren.
Om snel uitvoering te kunnen geven aan een verlichtingsplan, hebben de
schoolbesturen aanvullende bekostiging nodig.

6.3. Tegemoetkoming voor bekostiging verlichtingsplan
Om bij te dragen aan de ambitie van gemeente Noordwijk is het opstellen van
verlichtingsplannen en hier uitvoering aan geven een goede mogelijkheid.
Voorgesteld wordt voor de schoolgebouwen, die niet binnen acht jaar gerenoveerd worden
inzake het treffen van energiebesparende maatregelen een tegemoetkoming toe te kennen. De
hoogte van de tegemoetkoming te stellen op 50% van de kosten van uitvoering van een
actueel verlichtingsplan met een maximum per gebouw wanneer deze maatregelen uiterlijk in
2019 worden getroffen. Het betreft een stimuleringsbedrag, niet in alle gevallen zal hiermee
50% van het totale verlichtingsplan worden vergoed.

Pagina 22 van 48

Gemeente Noordwijk

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2033, gemeente Noordwijk

De maximale tegemoetkoming per gebouw wordt gerelateerd aan het bruto vloeroppervlak
van het gebouw, conform onderstaande tabel.
Gebouw
Hoffenne

Bedrag tegemoetkoming
bvo < 1.500 m2
€ 7.500,--

De Jutter
De Montessorischool Nw

€ 7.500,-€ 7.500,--

De Witte School

Bedrag tegemoetkoming
bvo < 5.000 m2
€ 10.000,--

De Regenboog
De Prinsenhof

€ 10.000,-€ 10.000,--

De Sint Victorschool
Klaverweide, incl.
schoolwoningen en extra
leslokaal

€ 10.000,-€ 10.000,--

De Elegantier

€ 10.000,-Bedrag tegemoetkoming
bvo < 5.000 m2

Northgo College
Teylingencollege, locatie
Leeuwenhorst

€ 20.000,-€ 20.000,--

Het totaal van de kosten kan daarmee oplopen tot € 122.500,--. Voorgesteld wordt om dit
bedrag op te nemen in de begroting van 2019. Na uitvoering van de maatregelen kan het
schoolbestuur aan de hand van overlegde nota’s de tegemoetkoming declareren.

6.4. Inzicht
Om een totaal beeld te krijgen van de stand van zaken stellen de schoolbesturen in 2019 een
plan op per gebouw, met daarin de stappen die gezet moeten worden om het gebouw
energiezuinig te maken.

Samenvattend:
Er is al veel gebeurd op het gebied van duurzaamheid in de schoolgebouwen.
Bij renovatie worden de gebouwen verder verduurzaamd.
Voor negen schoolgebouwen is het nodig om meer zicht te krijgen op het
energieverbruik. De ODWH kan hierbij van dienst zijn en advies uitbrengen. Verder is
het opstellen en uitvoeren van een verlichtingsplan een energiebesparende
maatregel.
Om schoolbesturen te stimuleren snel een energiezuinig verlichtingsplan te
realiseren in de gebouwen is een tegemoetkoming in de kosten een middel.
Om een totaal beeld te krijgen van de aan te pakken duurzaamheidsmaatregelen,
stellen de schoolbesturen voor elk schoolgebouw een stappenplan op.
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7. Financiën
7.1. Algemeen
Gemeente krijgen op basis van hun verantwoordelijkheden voor het zorgdragen voor adequate
huisvesting middelen in het gemeentefonds. Deze middelen zijn niet geoormerkt en zijn voor
de gemeenten vrij besteedbaar. Zolang zij aan hun verantwoordelijkheid voor adequate
huisvesting voldoen (zorgplicht).
In de Wet Primair Onderwijs, Wet op de Expertisecentra en de Wet op het Voortgezet
onderwijs staat omschreven wat wordt verstaan onder adequate huisvesting en welke
voorzieningen bij gemeenten aangevraagd kunnen worden. De Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs beschrijft de nadere uitwerking in gemeente Noordwijk. Daarnaast is dit
integraal huisvestingplan een aanvullend instrument om een antwoord te bieden aan
vraagstukken op het gebied van onderwijshuisvesting.
Door het overeenkomen van een meerjarenplanning kunnen de verwachte investeringen tijdig
worden ingepast in de meerjarenbegroting.

7.2. Berekening voorgestelde investeringen 2018-2033
De berekening van de voorgestelde investeringen (zie bijlage 2) is nadrukkelijk gebaseerd op
aangenomen omvang en een aangenomen prijs.
Bij uitwerking van een project kunnen significante verschillen ontstaan.
Het overzicht van de voorgestelde investeringen.
Op basis van voornoemde berekeningen wordt voorgesteld om onderstaande bedragen op te
nemen in het investeringsplan.
Tabel 2, Voorgestelde investeringen
Investeringsplan
IHP2018-2033
W akersduin

2019
€

50.000

Noordwijkse School

2020

2021

€

50.000

€

3.480.000

€

50.000

€

50.000

Uitvaltij 2
Bronsgeest
Schapendel

€
€

50.000

Het Duin
Duinpieper

€
€

750.000

2022

€

1.450.000

€

200.000

€

750.000

€

50.000

50.000

50.000

Bronckhorst

2023

2024

€

760.000

€

50.000

€

1.430.000

€

50.000

€

610.000

€

50.000

€

50.000

€

910.000

2025

€

1.390.000

Gymzaal Stijntjesduinstr.
Totaal
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Doorrekening van de voorgestelde investeringen
Tabel 3, Afschrijvingen bestaande onderwijsgebouwen en totaal afschrijvingen na
verwachte investeringen

Toelichting
Sinds 1997 wordt in Noordwijk jaarlijks een component uit het gemeentefonds berekend en
bestemd voor de wettelijke taak onderwijshuisvesting. In jaren dat er middelen overblijven,
worden deze geboekt naar de reserve onderwijshuisvesting. In jaren dat er te weinig middelen
zijn, wordt het tekort in mindering van de reserve gebracht.
Bij voorstellen tot investeringen werd steeds berekend of beschikbare middelen toereikend
waren. In geval van tekorten werd aanvullende financiering gevraagd.
Op basis van de werkelijke kosten, zal steeds gekeken worden hoe de kosten op de lange
termijn gedekt kunnen worden en of er aanvullende financiering nodig is.
Bij een actualisatie kunnen de cijfers vanuit gemeente Noordwijkerhout op vergelijkbare wijze
worden verwerkt. De benodigde middelen voor de wettelijke taak van de gemeente worden
hiermee veilig gesteld.

Samenvattend:
Gemeente Noordwijk hecht eraan om de wettelijke taak met betrekking tot
onderwijshuisvesting goed uit te voeren. Met een meerjarenplanning kunnen de
benodigde middelen worden ingezet.
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8. Procedures en overige regelingen
8.1. Huisvestingsplan
Aanvragen
In het huisvestingsplan worden de aanvragen voor renovatie en/of vervangende nieuwbouw
opgenomen en gepland. Dit plan wordt periodiek na 4 jaar geactualiseerd.
Voorbereidingskrediet
Het schoolbestuur kan verzoeken om een voorbereidingskrediet. Dit krediet wordt standaard
op basis van het huisvestingsplan geraamd en kan daarna door het College van Burgemeester
en Wethouders worden toegekend. Dit krediet is een voorschot en wordt in mindering gebracht
op de toe te kennen financieringsbijdrage.
Renovatieplan of eventueel vervangende nieuwbouw
Het schoolbestuur dient in een renovatieplan in waaruit blijkt welke werkzaamheden ter hand
worden genomen en welke kosten hieraan verbonden zijn. De kosten worden onderbouwd
door tenminste drie offertes voor het werk. (of een Europese aanbesteding)
Toetsing
De gemeente toetst of laat toetsen of de plannen voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in
dit huisvestingplan. Ook wordt gekeken of het plan haalbaar en de planning realistisch is.
Toekenning voorziening
Na (ambtelijke) overeenstemming inzake het renovatieplan of eventueel plan voor
vervangende bouw, inclusief kostenraming wordt dit plan ter besluitvorming voorgelegd aan
de raad. Financiële en ruimtelijke mogelijkheden op moment van besluitvorming blijven
bepalend voor het al dan niet toekennen van een voorziening.
Materiële en financiële gelijkstelling
Wanneer er een voorziening is opgenomen in het IHP en conform de hierin opgenomen
richtlijnen wordt toegekend, valt de voorziening onder Bijlage III van de Verordening materiële
en financiële gelijkstelling, gemeente Noordwijk. Dit betekent dat er door andere
schoolbesturen geen beroep gedaan kan worden op een vergoeding voor materiële en
financiële gelijkstelling met betrekking tot de desbetreffende voorziening.
Coördinator, projectbegeleiding vanuit gemeente.
Vanuit de gemeente wordt een (bouwkundig) projectleider voor coördinatie en begeleiding
aangewezen.
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8.2. Tegemoetkoming in de onderhoudskosten rieten dak
Het onderhoud van een rieten dak is aanmerkelijk duurder dan dat van een andere
dakbedekking. Voor de Witte School is eerder gekozen om het rieten dak te handhaven in
verband met de beeldbepalende uitstraling ervan. Met het overhevelen van de
onderhoudsgelden van gemeente naar schoolbesturen per 1 januari 2015, komt Stichting
OBODB jaarlijks structureel geld te kort op dit onderdeel.
Voorgesteld wordt om het schoolbestuur Stichting OBODB met ingang van 2018
jaarlijks een financiële tegemoetkoming te vergoeden ter hoogte van € 6.400,--.
(prijspeil 2018) ten behoeve het onderhoud van het rieten dak van De Witte School.
De hoogte van deze vergoeding is als volgt berekend:
Kostenvergelijk rieten dak – pannen dak

Vervangen rietendakbedekking
Partieel herstel
rietendakbedekking
Coating Pyrobreak

Vervangen keramische
dakpannen
Partieel herstel

MEERPRIJS PER JAAR PER M2

cyclus
50 jr.

eenheid
m2.

25 jr.
5 jr.

m2.
m2.

48 jr.
5 jr.

1 jr.

m2
m2.

m2

jaareenheids
telling
prijs kosten
€ 146,00
€
2,92
€
€

€
€

44,00
6,00

58,00
1,25

€
€

€
€

1,76
1,20
€

5,88

€

1,46

€

4,42

1,21
0,25

De Witte School heeft een dakoppervlak van 1.447m2, De vergoeding komt daarmee uit op
€ 6.400,--, afgerond bedrag.
Deze vergoeding wordt elke tien jaar geïndexeerd door bovengenoemde eenheidsprijzen op te
vragen en een herrekening te maken van de meerprijs per m2.
Deze voorziening wordt opgenomen in Bijlage IV van de Verordening materiële en
financiële gelijkstelling, gemeente Noordwijk. Zie bijlage 3.

8.3. Overige regelingen
Om volledig te zijn, zijn n bijlage 5 de overige regelingen opgenomen, zoals overeengekomen
in Nota Huisvesting Onderwijs 2012-2015.
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9. Overzicht voorstellen
Met het vast stellen van het “Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2033, gemeente
Noordwijk” worden onderstaande punten vastgesteld:
1. Uitgangspunten voor renovatie en/of vervangende nieuwbouw van
onderwijsvoorzieningen (hoofdstuk 3 paragraaf 2).
2. Gemeente werkt daar waar mogelijk mee aan de tot de standkoming van integrale
kindcentra. (hoofdstuk 3 paragraaf 3).
3. In het nieuw te ontwikkelen lokaal onderwijsbeleid wordt aandacht besteed aan de
ontwikkeling van IKC’s.
4. De op te pakken zaken (hoofdstuk 4).
5. De meerjarenplanning voor uitvoering van de diverse projecten (hoofdstuk 5).
6. Aanvullende duurzaamheidsmaatregelen en afspraken (hoofdstuk 6 paragraaf 3).
7. Een overzicht van de op te nemen bedragen in het investeringsplan (hoofdstuk 7.3).
8. Een beschrijving hoe aangevraagde projecten verder worden uitgewerkt (hoofdstuk
8.1).
9. De procedure vast te leggen in de Verordening materiële en financiële gelijkstelling
(hoofdstuk 8.1).
10. Het schoolbestuur Stichting OBODB met ingang van 2018 jaarlijks een financiële
tegemoetkoming vergoeden ter hoogte van € 6.400,-- ten behoeve van het onderhoud
van het rieten dak van De Witte School (hoofdstuk 8.2).
11. De regeling vast te leggen in de Verordening materiële en financiële gelijkstelling
(hoofdstuk 8.2)
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Bijlagen
1. Overzicht onderwijsgebouwen
2. Berekening voorgestelde investeringen
3. Bijlage III, Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs, gemeente
Noordwijk – renovatie, vervangende nieuwbouw in gevolge IHP
4. Bijlage IV, Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs, gemeente
Noordwijk- tegemoetkoming in de onderhoudskosten rieten dak
5. Procedures en overige regelingen

Bronnen
Omgevingsvisie Gemeente Noordwijk 2030, d.d. 13 oktober 2017
Nota Huisvesting Onderwijs 2012-2015, gemeente Noordwijk, 19 december 2012
Nota Lokaal Onderwijsbeleid, 2008
Leerlingenprognose Pronexus 2017, gemeente Noordwijk, maart 2017
Elke dag een ZONdag – energiemaatregelen Noordwijkse scholen, raadsbesluit
d.d. 12 maart 2014
Pilot invoeren Social Return on investment (SROI), B&W besluit gemeente Noordwijk
d.d. 7 juni 2016
Nota Vastgoedbeleid, gemeente Noordwijk, B&W besluit d.d. 6 juni 2017
Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025
Spreidingsplan gemeente Noordwijk, PentaRho, 6 november 2017
“Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Teylingen 2007,
bijlage II, gemeente Teylingen, 2014.
Diverse publicaties van de VNG
“Concretisering Huisvestingsvoorstel PO-raad, VO-raad en VNG”, 13 april 2018
“De lat omhoog, toekomstvisie onderwijshuisvesting”, VNG 14 sept.2015
“Handreiking (mede)bekostiging renovatie schoolgebouwen door gemeenten”, Landelijke
Vereniging onderwijsadviseurs, 14 april 2016
“Programma van Eisen Frisse Scholen 2015”, Rijksdienst voor ondernemend Nederland, 2015
“Het kind centraal, kwaliteitskader huisvesting, bijlage D, Versie 2016.1”, Stichting BDB,
november 2016
“Kwaliteitscriteria voor onderwijsvoorzieningen in het Voortgezet Onderwijs”, bijlage D,
Werkversie, Stichting BDB, april 2016.
Diverse huisvestingsplannen andere gemeenten
Advies Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), d.d. 17 augustus 2017
Advies Versluisgroep, Sassenheim, d.d. 3 oktober 2017
Informatie gemeente Noordwijkerhout, d.d. 9 oktober 2017
Inspiratiebijeenkomst duurzaamheid, ODWH, gemeente Leiden en W/E Adviseurs, Noordwijk,
d.d. 8 februari 2018
Bijeenkomst visievorming Integraal kindcentrum, Segment, Noordwijk, d.d. 19 maart 2018
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Bijlage 1. Overzicht schoolgebouwen
1. De Schapendel
Stakman Bossestraat 73
2203 GH Noordwijk
Brin 05DA
Denominatie: Rooms Katholiek
basisonderwijs
Bevoegd gezag: Sophia Scholen, Stichting
voor Katholiek, Protestants Christelijk
en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs
in de Duin- en Bollenstreek
Bruto vloeroppervlak: 1.227 m2.
Schoolgebouw: bouwjaar 1974.
Onderwijskundige vernieuwing 2008.
Brandmeldinstallatie 2011, gecertificeerd in 2011.
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
Noodlokalen, bruto vloeroppervlak 161 m2.
Bouwjaar 2007
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
De lokalen zijn in principe niet meer nodig.
Medegebruik
De Klimtoren B.V. heeft een lokaal in medegebruik voor kinderdagopvang (vroeg- en
voorschoolse educatie, hierna vve)en buitenschoolse kinderopvang.
Bewegingsonderwijs:
Voor het bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de Sporthallen Duinwetering
Schoolterrein
Een deel van het schoolplein wordt aangemerkt openbare speelplaats.

2. De Bronckhorst
Bronckhorststraat 32
2201 KW Noordwijk
Brin 07SG
Denominatie: Rooms Katholiek
basisonderwijs
Bevoegd gezag: Sophia Scholen, Stichting
voor Katholiek, Protestants Christelijk
en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs
in de Duin- en Bollenstreek
Bruto vloeroppervlak: 2.156 m2.
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De grond: het terrein waarop de school is gebouwd is in eigendom bij (fusie)Parochie Sint
Maarten, voorheen Rooms Katholieke Parochie van de Heilige Jeroen, Noordwijk. De gemeente
heeft recht van erfpacht en recht van opstel tot 1 augustus 2056, De overeenkomst is
tussentijds, met een termijn van één jaar, opzegbaar bij vervallen van de bestemming.
Schoolgebouw: bouwjaar 1982.
Onderwijskundige vernieuwing 2009.
Brandmeldinstallatie 2011, gecertificeerd in 2011.
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
Uitbreiding 2012.
Medegebruik
SKOL B.V. exploiteert in aanvullende ruimte kinderdagopvang (vroeg- en voorschoolse
educatie, hierna vve)en buitenschoolse kinderopvang.
Bewegingsonderwijs:
Voor het bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de gymzaal aan de Binnenhof.
Schoolterrein:
Een deel van het schoolplein wordt aangemerkt als openbare speelplaats.

3. Uitvaltij 2
Uitvaltij 2
2201 WL Noordwijk
Brin
Teruggevallen aan gemeente in 2007
Bruto vloeroppervlak: 949 m2.
Schoolgebouw: bouwjaar 1988.
Brandmeldinstallatie 2011, gecertificeerd in 2011.
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
Tijdelijke bestemming:
Een deel van het gebouw is tijdelijk (2017-2022)bestemd voor bewoning door gezin
(statushouders).
Eén lokaal is in medegebruik door basisschool Hoffenne.
Bewegingsonderwijs:
Voor het bewegingsonderwijs kan gebruik gemaakt worden van de gymzaal Vinkenveld.
Schoolterrein:
Het schoolplein is geen openbare speelplaats.
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4. Hoffenne
Invaltij 17
2201 GH Noordwijk
Brin 15BI
Denominatie:
Protestant Christelijk basisonderwijs
Bevoegd gezag: Sophia Stichting voor
Katholiek Basisonderwijs in de Duinen Bollenstreek, voorheen Stichting
voor Protestant Christelijk Primair
Onderwijs in de Duin- en Bollenstreek
Bruto vloeroppervlak: 1.024 m2
Schoolgebouw: bouwjaar 1990.
Onderwijskundige vernieuwing.2008
Brandmeldinstallatie 2008, gecertificeerd in 2008.
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
Medegebruik
Eén leslokaal is in medegebruik bij De Speelbrug B.V. inzake kinderdagopvang “t Speelhofje
(vve).
Bewegingsonderwijs
Voor het bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de gymzaal Vinkenveld.
Schoolterrein
Een deel van het schoolplein wordt aangemerkt als openbare speelplaats.

5. De Jutter
Alk 82
2201 XP Noordwijk
Brin 22JR
Denominatie: Openbaar basisonderwijs
Bevoegd gezag: Stichting Openbaar
Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek
Bruto vloeroppervlak: 1.266 m2

Schoolgebouw: bouwjaar 1998
Onderwijskundige vernieuwing.2009
Brandmeldinstallatie 2011, gecertificeerd in 2011.
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
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Medegebruik
De Klimtoren B.V. heeft één lokaal in medegebruik ten behoeve van kinderdagopvang (vve) en
buitenschoolse kinderopvang.
Bewegingsonderwijs:
Voor het bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de gymzaal Vinkenveld.
Schoolterrein
Het schoolplein is geen openbare speelplaats.

6. De Witte School
Van Panhuysstraat 19
2203 JN Noordwijk
Brin 09DT
Denominatie: Openbaar basisonderwijs
Bevoegd gezag: Stichting Openbaar Basisonderwijs
Duin- en Bollenstreek
Bruto vloeroppervlak: 1.961 m2

Schoolgebouw: bouwjaar 2004, inclusief onderwijskundige vernieuwing.
Brandmeldinstallatie 2004, gecertificeerd in 2011.
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
De school maakt gebruik van een extra lokaal in het naastgelegen gebouw aan de Van
Panhuysstraat 15.
Bewegingsonderwijs:
Voor het bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de sporthallen Duinwetering.
Schoolterrein:
Een deel van het schoolplein wordt aangemerkt als openbare speelplaats.

7. Klaverweide
Jan de Ridderstraat 4
2201 DN Noordwijk
Brin 09ZQ
Denominatie: Openbaar basisonderwijs
Bevoegd gezag: Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin
Bollenstreek
Bruto vloeroppervlak 2.091 m2
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Schoolgebouw: bouwjaar 2012, inclusief onderwijskundige vernieuwing.
Naast het eigen bouwdeel (1.314 m2)), heeft de school de beschikking gekregen over een
zestal schoolwoningen en het peuterlokaal (777 m2).
Brandmeldinstallatie 2012, gecertificeerd in 2012.
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
Bewegingsonderwijs:
Voor het bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de SJC zaal.
Schoolterrein:
Een deel van het schoolplein wordt aangemerkt als openbare speelplaats.

8. De Montessorischool Noordwijk
Jan de Ridderstraat 6
2201 DN Noordwijk
Brin 05ID
Denominatie: Rooms Katholiek
basisonderwijs
Bevoegd gezag: Sophia Scholen, Stichting
voor Katholiek, Protestants Christelijk
en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs
in de Duin- en Bollenstreek
Bruto vloeroppervlak: 1311 m2.
Schoolgebouw: bouwjaar 2012, inclusief onderwijskundige vernieuwing.
Brandmeldinstallatie 2012, gecertificeerd in 2012.
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
Medegebruik
De Speelbrug B.V. heeft een lokaal in medegebruik voor kinderdagopvang (vve).
Bewegingsonderwijs:
Voor het bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de SJC zaal.
Schoolterrein:
Een deel van het schoolplein wordt aangemerkt als openbare speelplaats
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9. Wakersduin
Hoogwakersbosstraat 22
2202 SP Noordwijk
Brin 10ZU
Denominatie:
Protestant Christelijk basisonderwijs
Bevoegd gezag: Sophia Scholen, Stichting
voor Katholiek, Protestants Christelijk
en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs
in de Duin- en Bollenstreek

Bruto vloeroppervlak: 1.708 m2
Schoolgebouw: bouwjaar 1977.
Onderwijskundige vernieuwing 2008
Brandmeldinstallatie 2008, gecertificeerd in 2010.
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
Medegebruik
Twee leslokalen zijn in medegebruik bij Stichting Jeugd – en Welzijn inzake kinderdagopvang
’t Wakertje en buitenschoolse kinderopvang De Strandjutter.
Bewegingsonderwijs:
Voor het bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de gymzaal aan de
Hoogwakersbosstraat.
Schoolterrein:
Een deel van het schoolplein wordt aangemerkt als openbare speelplaats.

10. De Noordwijkse School
Hoogwakersbosstraat 14
2202 SP Noordwijk
Brin 28DA
Denominatie:
Algemeen Bijzonder basisonderwijs
Bevoegd gezag:
Stichting Noordwijkse School
Bruto vloeroppervlak: 934 m2
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Schoolgebouw: bouwjaar gedeeltelijk 1991.
Onderwijskundige vernieuwing 2011.
Brandmeldinstallatie 2011, gecertificeerd in 2011.
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
Tijdelijke huisvesting, bruto vloeroppervlak 503 m2
Sinds 2008 heeft de school een deel van het DPO gebouw in gebruik als tijdelijke huisvesting.
Medegebruik
Eén leslokaal is in medegebruik bij De Speelbrug B.V. ten behoeve van kinderdagopvang (vve)
en buitenschoolse kinderopvang.
Bewegingsonderwijs:
Voor het bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de gymzaal aan de
Hoogwakersbosstraat.
Schoolterrein
Het schoolplein is geen openbare speelplaats.

11. De Zeehonk
Julianastraat 11
2202 KB Noordwijk
Brin 10JX
Denominatie:
Protestant Christelijk basisonderwijs
Bevoegd gezag: Sophia Scholen, Stichting
voor Katholiek, Protestants Christelijk
en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs
in de Duin- en Bollenstreek
Bruto vloeroppervlak: 1.195 m2.
Schoolgebouw:
Bouwjaar gedeeltelijk 1978 en herbouw 2003, inclusief onderwijskundige vernieuwing.
Brandmeldinstallatie 2011, gecertificeerd in 2011.
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
Uitbreiding in 2012.
Medegebruik
De Speelbrug B.V. heeft een lokaal in medegebruik voor kinderdagopvang (vve)en
buitenschoolse kinderopvang.
Bewegingsonderwijs:
Voor het bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de gymzaal aan de
Stijntjesduintraat.
Schoolterrein
Het schoolplein is geen openbare speelplaats.
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12. De Duinpieper
Stakman Bossestraat 81
2203 GH Noordwijk
Brin 14MY SO
Denominatie:
Christelijk Speciaal onderwijs
Bevoegd gezag: Stichting Speciaal
Onderwijs Leiden en omgeving
Bruto vloeroppervlak: 1.132 m2 (inclusief
speellokaal 90m2)
Schoolgebouw: bouwjaar 1980.
In 2006 is het gebouw opgeknapt en geschikt gemaakt voor het speciaal onderwijs.
Brandmeldinstallatie 2011, gecertificeerd in 2011.
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
Bewegingsonderwijs:
Voor het bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de sporthallen Duinwetering.
Schoolterrein:
Een deel van het schoolplein/ het middenplein van de scholen De Duinpieper en Het Duin
wordt aangemerkt als openbare speelplaats.

13. Het Duin
Stakman Bossestraat 79
2203 GH Noordwijk
Brin 14MY VSO
Denominatie:
Christelijk Voortgezet Speciaal onderwijs
Bevoegd gezag: Stichting Speciaal
Openbaar Onderwijs Leiden en
omgeving
Bruto vloeroppervlak school: 1.423 m2.
Bruto vloeroppervlak praktijklokalen: 841 m2.
Schoolgebouw: bouwjaar 1974.
Brandmeldinstallatie 2011, gecertificeerd in 2011.
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
Bewegingsonderwijs:
Voor het bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de sporthallen Duinwetering.
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Schoolterrein:
Een deel van het schoolplein/ het middenplein van de scholen De Duinpieper en Het Duin
wordt aangemerkt als openbare speelplaats.

14. Northgo College
Duinwetering 107
2203 HM Noordwijk
Brin 23KU
Type onderwijs: Voortgezet
Onderwijs
Denominatie: Openbaar
Bevoegd gezag: Stichting
Voortgezet Onderwijs
Noordwijk
Bruto vloeroppervlak: 9.339 m2.
Schoolgebouw
Bouwjaar één deel in 1993, met renovatie in 2011. En een uitbreiding in 2011.
Brandmeldinstallatie 2011, gecertificeerd in 2011.
Bouwkundig onderhoud, geen bijzonderheden.
Bewegingsonderwijs:
Voor het bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de sporthallen Duinwetering.
Schoolterrein
Het schoolplein is geen openbare speelplaats
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15 – 20 De gymlocaties
15. Gymzaal Hoogwakersbosstraat

16. Gymzaal Stijntjesduinstraat

Hoowakersbosstraat 14 gym
2202 SP Noordwijk

Stijntjesduinstraat 2
2202 LC Noordwijk

Eigendom gemeente Noordwijk
Exploitatie Stichting Sportbedrijf Noordwijk

Eigendom gemeente Noordwijk
Exploitatie Stichitng Sportbedrijf Noordwijk

Bouwjaar 1974.
Renovatie 2015
Bouwkundig onderhoud is op orde.

Bouwjaar 1978.
Renovatie 2015
Bouwkundig onderhoud is op orde.

17. Gymzaal Vinkenveld

18. Gymzaal Binnenhof

Strandplevier 2
2202 XK Noordwijk

Binnenhof 26
2201 KR Noordwijk

Eigendom gemeente Noordwijk
Exploitatie Stichting Sportbedrijf Noordwijk

Eigendom gemeente Noordwijk
Exploitatie Stichting Sportbedrijf Noordwijk

Bouwjaar 1990.
Bouwkundig onderhoud is op orde.

Bouwjaar 2007.
Bouwkundig onderhoud is op orde.
NB: Deze gymzaal is tevens de thuisbasis van
gymnastiekvereniging DOS. DOS beschikt hier
over een eigen bestuurskamer.

19. Sportzaal SJC

20. Sporthallen Duinwetering

Lageweg 6
220 Noordwijk

Duinwetering 106
2203 HM Noordwijk

Eigendom en beheer: Voetbalver. SJC

Eigendom gemeente Noordwijk
Exploitatie Stichting Sportbedrijf Noordwijk

Bouwjaar 1981.
Bouwkundig onderhoud is nog niet op orde.

Bouwjaar 2015/2016
Bouwkundig onderhoud is op orde.

NB: Deze zaal is tevens door SJC in gebruik
voor binnen trainingen van de
voetbalvereniging.
In samenspraak met de vereniging wordt
vervangende nieuwbouw voorbereid.
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Bijlage 2, Berekening voorgestelde investeringen
Jaar

2020

Projecten

Onderzoek unilocatie Zeehonk, Wakersduin
Voorbereidingskrediet

middelen
renovatie,
evt.
uitbreiding
€

100.000

middelen
vervangende
nieuwbouw

€

2021

Realisatie renovatie Wakersduin 1708m2 en en
uitbreiding 292m2
Realisatie vervangende nieuw bouw 2000m2
Sloopkosten 1708m2
Bijdrage schoolbestuur 1708m2, onderhoud 5 jaar
Afronding

€ 1.821.200

€
€

-213.500
2.300

tijdelijke voorziening/tijdelijke voorziening Bronsgeest

€

750.000

Onderzoek Noordwijkse School
Voorbereidingskrediet

voorkeurscenario
50.000
50.000

€ 3.600.000
€
76.860
€ -213.500
€
16.640

2021 €

3.480.000

€

2021 €

750.000

2020 €
2021 €

50.000
50.000

2022 €

1.450.000

pm

Op termijn valt Zeehonk, Julianastraat 11 vrij
2021

investeringen

2019 €
2020 €

I.v.m. samengaan van twee scholen is het voorkeurscenario
vervangend nieuwbouw.
Bij vervangende nieuwbouw de mogelijkheid voor aanbouw
van een gymzaal meenemen.
Doel hiervan is om op termijn - indien nodig- vervangende
nieuwbouw van de gymzaal Stijntjesduinstr. bij de school
realiseren
2021

100.000

ramen in

pm

pm

€

100.000

750.000

€

100.000

Realisatie renovatie Noordw ijkse School 934m2 en
uitbreiding 466m2
Realisatie vervangende nieuw bouw 1400m2
Sloopkosten 934m2
Bijdrage schoolbestuur 934m2, onderhoud 5 jaar
Afronding

€ 1.532.600

€
€

-116.750
9.150

2022

tijdelijke voorziening, Julianastraat 11

€

25.000

2023

Tijdelijke schoolvoorziening in DPO gebouw valt vrij

2022

Uitvaltij2 opknappen
gebouw gebruiksklaar maken voor onderwijs, Uitvaltij 2

€

200.000

2022 €

200.000

€

750.000

2022 €

750.000

€

100.000

2019 €
2022 €

50.000
50.000

Realisatie renovatie Schapendel 1227m2
Realisatie vervangende nieuw bouw 1227m2
Bijdrage schoolbestuur 1227m2, onderhoud 5 jaar
Afronding

€

881.600

2023 €

760.000

€
€

-153.375
6.775

tijdelijke voorziening, Julianastraat 11
Onderzoek Het Duin
Voorbereidingskrediet

€

25.000

€

25.000

€

100.000

€

100.000

2020 €
2023 €

50.000
50.000

Realisatie renovatie Het Duin 2264 m2
Realisatie vervangende nieuw bouw 1423m2
Bijdrage schoolbestuur 2264m2, onderhoud 5 jaar
Afronding

€ 1.711.200

2024 €

1.430.000

2022

2022

2022

2023

2023

2024

tijdelijke voorziening tbv oplossen capciteittekort i.g.
nieuwbouw Bronsgeest
totaal 1000m2; deel al benut voor tijdelijke huisvesting
Wakersduin
Onderzoek gebouwenruil Schapendel en Duinpieper
Voorbereidingskrediet
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€

-283.000
1.800

€ 2.490.000
€
37.530
€ -116.750
€
4.220
€

€

25.000

100.000

€ 2.169.950
€ -153.375
€
3.425

€ 2.532.550
€ -283.000
€
450
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2022

2024

Onderzoek gebouwenruil Schapendel en Duinpieper
Voorbereidingskrediet

Realisatie renovatie De Duinpieper 1042m2
Realisatie vervangende nieuw bouw 1042m2
Bijdrage schoolbestuur 1042m2, onderhoud 5 jaar
Afronding

€

100.000

€

733.600

€
€

2025

Onderzoek Bronckhorst
Voorbereidingskrediet

€

100.000

Realisatie renovatie Bronckhorst 2154m2
Realisatie vervangende nieuw bouw 2154m2
Bijdrage schoolbestuur 2154m2, onderhoud 5 jaar
Afronding

€ 1.624.800
€
€

-269.250
9.450

Tijdelijke voorziening Julianastraat 11

€

25.000

2026

Het schoolgbouw aan Julianastraat 11 valt vrij

2030

Onderzoek Gymzaal Stijntjesduinstraat
Onderzoek naar de noodzaak om de zaal te renoveren,
vervangende nieuw bouw op locatie of nabij Wakersduin
te realiseren.

pm

100.000

2021 €
2022 €

50.000
50.000

2024 €

610.000

2023 €
2024 €

50.000
50.000

2025 €

1.390.000

€ 1.827.700
€ -130.250
€
2.550

pm

tijdelijke voorziening Julianastraat 11
In geval de gebouwen ruil doorgaat: Schapendel leerlingen
langer in schoolgebouw aan de Julianastraat 11 huisvesten
en leerlingen Duin en Duinpieper op locatie houden
2024

-130.250
6.650

€

pm

€

100.000

€ 3.884.900
€ -269.250
€
4.350
€

25.000

pm

2030

pm

€

11.420.000

*) Er is gerekend met onderstaande
kengetallen, prijspeil 2018
Renovatie: € 800,-- per m2
Uitbreiding: € 1.900,-- per m2
Vervangende nb.: € 1.850, per m2
Sloopkosten: € 45,-- per m2
Voorbereidingkrediet w ordt in mindering gebracht van
krediet
Eigen bijdrage component onderhoud: € 125,-- per m2
(€25,-- per m2, vijf jaar)
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Bijlage 3, Bijlage III, Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs,
gemeente Noordwijk – financiële bijdrage voor renovatie of vervangende nieuwbouw
in gevolge IHP
I Aanduiding van de voorziening
Financiële bijdrage in de kosten van een renovatie en/of vervangende nieuwbouw van een
schoolgebouw (hierna: renovatieplan).
II Indieningsdatum
Bij de periodieke actualisatie van het Integraal huisvestingplan Onderwijs zal onder de
schoolbesturen worden geïnventariseerd welke aanvragen men graag ingepland ziet worden.
Aanvragen die passen binnen het kader van het huisvestingplan worden hierin opgenomen en
ingepland.
III Tijdvak waarvoor voorziening wordt goedgekeurd
De planning volgt uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. De uit te voeren projecten
worden na elkaar onderzocht en uitgewerkt.
IV Toekenningscriteria waaronder een bevoegd gezag in aanmerking komt voor een
voorziening
IVa De scholen voor basisonderwijs in de gemeente Noordwijk,
IVb de scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de gemeente
Noordwijk en
IVc de school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Noordwijk
komen in aanmerking voor de toekenning van een voorziening.
De toekenningscriteria zijn opgenomen in het Integraal huisvestingsplan Onderwijs.
V Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
- Om te komen tot een plan mag het schoolbestuur volgens de afgesproken planning een
voorbereidingskrediet aanvragen. Het college van burgemeester en wethouders beslist over
de toekenning hiervan.
- Het schoolbestuur dient een renovatieplan in waaruit blijkt welke werkzaamheden ter hand
worden genomen en welke kosten hieraan verbonden zijn.
- De gemeente toetst of laat toetsen of de plannen voldoen aan de voorwaarden zoals
gesteld in het actuele huisvestingplan onderwijs. Ook wordt gekeken of het plan haalbaar
en de planning realistisch is.
- Het getoetste renovatieplan, inclusief kostenraming wordt ter besluitvorming voorgelegd
aan het college van burgemeester en wethouders en aan de raad.
- Het schoolbestuur ontvangt een beschikking inzake de toegekende middelen en de
afspraken die daarbij zijn gemaakt.
- Na realisatie van het project wordt het bedrag definitief vastgesteld op basis van de
ingediende kostenverantwoording.
VI Subsidieplafond
Financiële en ruimtelijke mogelijkheden op het moment van besluitvorming blijven bepalend
voor het al dan niet toekennen van een voorziening.
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Bijlage 4, Bijlage IV, Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs,
gemeente Noordwijk- tegemoetkoming in de onderhoudskosten rieten dak
I Aanduiding van de voorziening
Tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud aan het rieten dak.
II Indieningsdatum
In afwijking van het gestelde in artikel 6, gaat de gemeente ervan uit dat de aanvraag door
het betrokken schoolbestuur elk jaar wordt gedaan op basis van het
meerjarenonderhoudsplan.
III Tijdvak waarvoor voorziening wordt goedgekeurd
Vanaf 2018 doorlopend tot herziening van de regeling.
IV Toekenningscriteria waaronder een bevoegd gezag in aanmerking komt voor een
voorziening
De voorziening is bedoeld voor schoolgebouwen met een rieten dak.
V Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
Het jaarbedrag wordt berekend op basis van de omvang van het dak en vergeleken met de
kosten van een pannendak.
Kostenvergelijk rietendak - pannendak

Vervangen rietendakbedekking
Partieel herstel
rietendakbedekking
Coating Pyrobreak

Vervangen keramische
dakpannen
Partieel herstel

MEERPRIJS PER JAAR PER M2

cyclus
50 jr.

eenheid
m2.

25 jr.
5 jr.

m2.
m2.

48 jr.
5 jr.

1 jr.

m2
m2.

eenheids
prijs
€ 146,00
€
€

€
€

44,00
6,00

58,00
1,25

jaarkoste
n
€
2,92
€
€

€
€

telling

1,76
1,20
€

5,88

€

1,46

€

4,42

1,21
0,25

m2

De Witte School, in Noordwijk de enige school met een rieten dak, heeft een dakoppervlak van
1.447m2. De jaarlijkse vergoeding komt daarmee uit op € 6.395,74, afgerond € 6.400,--.
Deze vergoeding wordt elke tien jaar geïndexeerd door bovengenoemde eenheidsprijzen op te
vragen en een herrekening te maken van de meerprijs per m2.
Het bedrag wordt jaarlijks in de maand september door de gemeente voldaan.
VI Subsidieplafond
N.v.t.
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Bijlage 5, Procedure en overige regelingen (Zie Nota Huisvesting Onderwijs
2012-2015)
1.
Jaarlijks programma en overzicht
De jaarlijkse procedure voor het aanvragen van onderwijsvoorzieningen blijft als
vangnetregeling in tact. Voor onvoorziene situaties en constructiefouten kan een voorziening
worden aangevraagd. De procedure is beschreven in de Verordening voorziening huisvesting
onderwijs, hoofdstuk 2.
Het vaststellen van het programma en overzicht is een bevoegdheid van het college. Het
beschikbaar stellen van krediet is een raadsbevoegdheid. Om efficiency te bevorderen en
termijnen te bekorten is de gemeentelijke procedure aangepast. Het college is bevoegd om
een vergoeding ten behoeve van de uitvoering van het jaarprogramma tot een bedrag van
totaal € 20.000,-- toe te kennen. Na toekenning van het college kan de gevraagde voorziening
direct worden gerealiseerd.

Veiligheid
2.
De schoolbesturen dragen zorg voor het in stand houden van certificering
brandmeldinstallaties door middel van onderhoud van de installatie en opgeleid personeel.
Opvolging van het alarm is eveneens een verantwoording van het schoolbestuur. Ten aanzien
van een brandmelding is afgesproken dat de brandweer onmiddellijk wordt gewaarschuwd op
het moment dat er geen mensen in het gebouw aanwezig zijn. De meldcentrale kan dit zien
omdat in dat geval de inbraakmelding is ingeschakeld.

3.

Medegebruik

3.1. Algemeen
Doelstelling van deze regeling is om het beleid en beheer rond verhuur en medegebruik van
schoolgebouwen op een heldere en transparante wijze vast te leggen.
De regeling is een uitwerking van bepalingen inzake medegebruik en verhuur ruimten in
schoolgebouwen, die opgenomen zijn in de Wet op het primair onderwijs (WPO) artikel 107,
108 en 109 Wet op de expertisecentra (WEC) artikel 105, 106, 107, Wet op het voortgezet
onderwijs (WVO) artikel 76r, 76s en 76t en de Verordening voorzieningen huisvesting
gemeente Noordwijk, artikel 29 t/m 36, hierna aangehaald als de wet.
De regeling geeft duidelijkheid over:
- uitgangspunten en procedure voor verhuur van ruimte in schoolgebouwen;
- de afspraken over huurvoorwaarden;
- het gehanteerde vergoedingstarief.
De gemeente is voorstander om ruimten in en bij schoolgebouwen als het mogelijk is in te
zetten voor het maatschappelijk belang. Daarbij zien wij dat organisaties met een commerciële
achtergrond, zoals buitenschoolse opvang en/of kinderopvang, steeds vaker gebruik maken
van leegkomende leslokalen. De gemeente brengt hiervoor kosten in rekening. Het is immers
niet toegestaan om commerciële organisaties direct of indirect te subsidiëren. Ook het
financiële belang speelt een rol. De gemeente wil dit voor alle schoolbesturen op gelijke wijze
regelen.
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De regeling is met name bedoeld voor leegstand in schoolgebouwen, dit is niet aan de orde bij
de uitbreiding Bronckhorst. Voor Bronckhorst blijven reeds gemaakte afspraken van kracht.
De door de gemeente ontvangen vergoedingen komen ten goede van het budget
onderwijshuisvesting.
3.2. Uitwerking
Wettelijk kader
• De wet maakt onderscheid tussen medegebruik en verhuur.
o Over medegebruik spreekt de wet als het gaat om gebruik van schoolruimte voor uit
openbare kas bekostigd onderwijs (andere school) of voor de inzet van ruimte voor
andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden.
o In overige gevallen is sprake van verhuur.
• Vorderen van niet voor onderwijsdoeleinden benodigde ruimte(n)
De gemeente is bevoegd op grond van de wet om schoolruimte die niet nodig is te vorderen.
• Inzetten schoolruimten voor medegebruik of verhuur
Als de gemeente geen gebruik maakt van het vorderingsrecht, heeft het schoolbestuur, bij
voorkeur in overleg met of met toestemming van de gemeente, de mogelijkheid om de
leegstaande ruimte in te zetten voor medegebruik of verhuur.
a) Medegebruik
Het schoolbestuur besluit zelf om het gebouwgedeelte in medegebruik te geven voor culturele,
maatschappelijke of recreatieve doeleinden. Het is aan het schoolbestuur om voor dit gebruik
kosten in rekening te brengen om de eigen exploitatiekosten zoals verlichting, verwarming
klein onderhoud en schoonhouden op te vangen.
De gemeente kan geen bijdrage in de gemeentelijk kosten vragen omdat dit bij gebruik voor
genoemde doeleinden niet is toegestaan.
b) Verhuur
Het schoolbestuur besluit om het gebouwgedeelte te verhuren aan andere dan onder punt a)
vallende organisaties of instellingen (derden).
In dit geval is wettelijk toestemming van de gemeente vereist. Zonder toestemming is de
huurovereenkomst nietig.
De gemeente kan toestemming op grond van de wet weigeren als:
- de ruimte nodig is voor een andere school;
- de ruimte gebruikt gaat worden als woon- of bedrijfsruimte in de zin van vijfde en zesde
afdeling van titel 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
- Het gebruik van de ruimte zich niet verdraagt met het onderwijs in de in het gebouw
gevestigde school.
• Aanvragen en afhandeling toestemming tot verhuur
Het schoolbestuur vraagt aan burgemeester en wethouders schriftelijk toestemming om
ruimte(n) te verhuren. Het vermeldt daarbij de naam en het adres van de school en verstrekt
een plattegrond, waarop het te verhuren gebouwgedeelte gearceerd is en het aantal m2 is
aangegeven. Ook zendt het bestuur een conceptovereenkomst.
Burgemeester en wethouders nemen binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag een
besluit. Aan de toestemming is een overeenkomst voor een bepaalde periode verbonden
tussen gemeente en het schoolbestuur. In de overeenkomst komen de wederzijdse
verplichtingen tot uitdrukking en de financiële bijdrage die het schoolbestuur aan de gemeente
moet leveren.
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• Geen huurbescherming
Bij medegebruik en verhuur gelden geen huurbeschermende bepalingen: Als de gemeente
gebruik maakt van het vorderingsrecht of als het in gebruik gegeven of verhuurde gedeelte
nodig is voor gebruik door de eigen school eindigt de ingebruikname door derden zonder
verdere verplichtingen.
• Toerekening van kosten “groot onderhoud” van ruimte(n) bij verhuur
De wet stelt dat de kosten van groot onderhoud aan verhuurde gebouwen en terreinen niet ten
laste van de gemeente komen (dus gedragen moeten worden door het schoolbestuur of
eventueel de derde partij).
3.3. Hoogte vergoedingsbedragen
a) Vergoeding medegebruik
Voor het medegebruik spreken het schoolbestuur en de medegebruiker een vergoeding af voor
de opvang van de exploitatiekosten (kosten voor het verwarmen, verlichten, schoonhouden
en klein onderhoud).
b) Vergoeding bij verhuur
De gemeente hanteert een vergoedingsbedrag per m2 voor rente, afschrijving, groot
onderhoud, aanpassingen ten behoeve van huurder, verzekeringen en zakelijke lasten van
bestaande schoolgebouwen. Dit bedrag is voor 2017 gesteld op € 51,50 per m2 .
c) Vergoeding bij verhuur ten behoeve van gemeenschappelijk gebruik
Bij gemeenschappelijk gebruik van ruimte(n) geldt een naar gebruik evenredig percentage van
het huurtarief per m2.
Jaarlijkse indexering
De bedragen worden jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de
consumentenprijsindexcijfers (cpi) Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze wordt op de
volgende wijze berekend: de aangepaste prijs is gelijk aan het bedrag dat geldt op 1 januari
van het jaar vermenigvuldigd met het indexcijfers van juli van het vorige jaar, gedeeld door
het indexcijfer van de maand juli van het daaraan voorafgaande jaar.

3.4. School en bijbehorende speelterreinen
De bestemming van de Noordwijkse scholen en schoolspeelterreinen is maatschappelijke
doeleinden en is daarmee dus ruimer dan alleen de onderwijsbestemming. Dit biedt
mogelijkheden voor schoolbesturen om buitenschoolse opvang in de school te organiseren.
In het kader van de nota Kinderen verdienen ruimte Speelruimteplan Noordwijk (2008), zijn
meerdere schoolterreinen aangemerkt als openbare speelplaats. De gemeente heeft hier in
samenwerking met de schooldirectie vorm gegeven aan de inrichting van het plein en heeft
met het schoolbestuur een convenant opgesteld over het onderhoud van het plein en de
speeltoestellen. Deze situatie doet zich voor bij Obs Klaverweide, Obs De Witte School,
Cbs Hoffenne, Cbs Wakersduin, Cbs Zeehonk, RKbs Bronckhorst, RKbs Montessori School
Noordwijk en RKbs De Schapendel.
Om te komen tot deze gecombineerde functie zijn de gestelde criteria voor openbare
speelplaats leidend.
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4. Verrekeningen
4.1. Vandalismeschaderegeling
Voor de bekostiging van vandalismeschade aan het schoolgebouw is de “Vandalisme regeling
Schoolgebouwen Noordwijk” vastgesteld. Elke vandalismeschade wordt door schoolbestuur
c.q. schooldirectie binnen drie dagen aangegeven bij de politie en via e-mail gemeld bij de
gemeente, afd. Ruimtelijke Ontwikkeling, team Samenleving. Na overleg en overeenstemming
met de medewerker, belast met onderwijshuisvestingszaken, kan de schade worden hersteld.
De rekening van de gerepareerde schade met akkoordverklaring van de directeur van de
school, dient binnen tien weken te samen met het schadeformulier en het procesverbaal van
de politie te worden gedeclareerd om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Het schadeformulier is via de website van gemeente Noordwijk (www.noordwijk.nl)
beschikbaar gesteld.
4.2. Verzekering
De kosten van verzekering van schoolgebouwen vallen onder de huisvestingsvoorzieningen.
De gemeente heeft een opstal- en inboedelverzekering afgesloten voor alle scholen van basis-,
speciaal- en voortgezet onderwijs. De premie wordt rechtstreeks door de gemeente bekostigd.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen normatieve en boven-normatieve inventaris.
Inzake de waarde van het inventaris wordt elke drie jaar een taxatierapport opgesteld. Het
schoolbestuur c.q. de schooldirectie dient jaarlijks, uiterlijk voor 15 december, alle in de loop
van het jaar aangeschafte goederen/inventaris schriftelijk of via de mail door te geven aan
afdeling Dienstverlening, team Financiën. Hierbij geldt: wat niet is aangemeld, is niet
verzekerd.
In geval van schade als gevolg van inbraak of diefstal doet het schoolbestuur aangifte bij de
politie en maakt hiervan melding bij de gemeente, afdeling Dienstverlening, team Financiën.
In overleg met de medewerker, belast met het verzorgen van verzekeringsschade, wordt de
schade verhaald en vergoed. De gemeente volgt hierbij de verzekeringsmaatschappij. Schade
die niet onder de dekking van de polis valt, wordt niet door de gemeente vergoed. Met andere
woorden: de gemeente neemt alleen het eigen risico voor rekening en volgt verder de
verzekeringsmaatschappij in het wel of niet vergoeden van de schade.
Het schadeformulier is via de website van gemeente Noordwijk (www.noordwijk.nl)
beschikbaar gesteld.

4.3. Onroerend goed belasting
Formeel krijgen de schoolbesturen een gemeentelijke aanslag onroerend zaak belasting (OZB)
opgelegd. De scholen kunnen deze kosten bij de gemeente indienen ter vergoeding. De kosten
blijven wel zichtbaar en maken deel uit van het jaarlijkse budget voor onderwijshuisvesting.
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