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Vaststelling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2024 

Samenvatting 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen 

voor PO, (V)SO en VO. In de verordening van onze gemeente hebben we vastgelegd dat de gemeente ook 

verantwoordelijk is voor renovatie als redelijk alternatief voor vervangende nieuwbouw. Om dit voor de 

korte en langere termijn te waarborgen hebben wij samen met de schoolbesturen onze toekomstvisie op de 

huisvesting van het onderwijs vastgelegd in het IHP 2016–2024. 

 

In juni jongstleden hebben wij u een eerste versie van het IHP voorgelegd. U hebt ons in de vergadering 

van 30 juni 2016 verzocht onderzoek te doen naar het aanpassen van de normvergoeding voor nieuwbouw 

en uitbreiding van onderwijshuisvesting naar niveau Bouwbesluit 2015 - waarmee nieuwe schoolgebouwen 

tevens voldoen aan Frisse Scholen klasse B voor klimaat en energie - en naar extra investeringen voor 

BENG om Bijna Energie Neutraal Gebouwen voor onderwijs te kunnen realiseren. Op basis van dit 

onderzoek stellen wij in het nu voorliggende raadvoorstel ook voor : 

- de normbedragen voor het bepalen van de normvergoeding met ingang van 2017 te verhogen naar een 

niveau om onderwijshuisvesting te kunnen realiseren die voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 

2015; 

- aanvullend op de normvergoeding een toeslag BENG te verstrekken met een cofinanciering van 50% 

door het schoolbestuur. 
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Voorgesteld besluit: 

1. de normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding voor 2017 vast te stellen op de normbedragen van de 

VNG voor 2016 verhoogd met 35,53 %; 

2. een toeslag voor het realiseren van BENG-scholen van 6,76 % van de normvergoeding te verstrekken op 

voorwaarde dat het betreffende schoolbestuur minimaal eenzelfde bedrag bijdraagt; 

3. het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2024 vast te stellen bestaande uit: 

a. Kadernota IHP 2016-2024; 

b. Meerjarenuitvoeringsplan PO 201–2024; 

c. Meerjarenuitvoeringsplan (V)SO 2016-2024; 

d. Meerjarenuitvoeringsplan VO 2016-2024; 

4. het IHP 2011-2020 in te trekken. 

Duurzaamheid 

Met dit raadsvoorstel zijn de gemeentelijke duurzaamheidsambities uitgewerkt in een toeslag voor het 

realiseren van zeer duurzame scholen met een cofinanciering van 50% door het schoolbestuur.  

Werkgelegenheid 

Uitvoering van de in het IHP opgenomen plannen voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie draagt bij aan 

de werkgelegenheid in de regio en dan vooral in de bouwsector. 

Financiële consequenties / wijze van dekking 

De gemeenteraad heeft in 2014 uitgesproken dat met de uitvoering van het raadsprogramma voor de 

begroting 2015-2018 met de herijking van het IHP invulling moet worden gegeven aan een taakstellende 

bezuiniging op onderwijs. De in de eerste versie van het IHP 2016-2024 opgenomen voorzieningen 

huisvesting onderwijs passen met de normbedragen voor 2016 binnen de hiervoor gestelde financiële 

kaders. Daarmee wordt invulling gegeven aan de realisatie van de bezuinigingsopdracht.  

 

Aanpassing normbedragen 

In de kadernota van het IHP 2016-2024 zetten we uiteen dat de normbedragen voor nieuwbouw en 

uitbreiding van onderwijshuisvesting achter zijn gebleven bij de werkelijke bouwkosten. Hierdoor bleek 

het vanaf 2015 niet mogelijk schoolgebouwen te realiseren die voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 

2015. In overleg met de schoolbesturen hebben wij in de kadernota van het IHP 2016-2024 opgenomen 

nader onderzoek te willen doen naar het verhogen van de normbedragen. Bespreking in de raad op 30 juni 

2016 heeft geleid tot versnelde uitvoering van het onderzoek naar de mogelijkheden en (financiële) 

gevolgen van een noodzakelijke aanpassing van de normbedragen vanaf 2017 naar realisatie Bouwbesluit 

2015 en tot dit nieuwe voorstel. Dit nieuwe voorstel vraagt wel om extra investeringen ten opzichte van het 

eerder aan u voorgelegde IHP. Het bouwen naar de normen van het Bouwbesluit 2015 leidt tot 2030 tot een 

extra investeringsvolume van € 4.200.000,- en heeft dus, naast de reguliere effecten van dit IHP, een 

verhogend effect op de toekomstige ontwikkeling van de netto schuldquote. 

 

Toeslag BENG 

U sprak op 30 juni 2016 ook over een verdere verhoging van de norm op basis van het door de minister 

aangekondigde BENG niveau. De eisen om te voldoen aan BENG zijn hoger dan de eisen van het 

Bouwbesluit 2015. Het voldoen aan de eisen van BENG zorgt wel voor een aanmerkelijke besparing op de 

exploitatiekosten van de schoolbesturen. Wij vinden het belangrijk om duurzame schoolgebouwen te 

realiseren en willen vanwege de besparing op de exploitatiekosten van de schoolbesturen dit mogelijk 

maken door de hiervoor noodzakelijke extra investeringen mede te bekostigen. Met het nieuwe voorstel 

kunnen wij aanvullend op de normvergoeding een toeslag voor extra investeringen in BENG verstrekken 

met een cofinanciering van 50% door het schoolbestuur. Het extra benodigde investeringsvolume tot 2030 
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om te kunnen voldoen aan BENG berekenen wij op € 2.400.000.-. De schoolbesturen nemen hiervan 50% 

voor hun rekening. Ook voor deze normverhoging geldt dat deze een verhogend effect heeft op de 

toekomstige ontwikkeling van de netto schuldquote. 

  

Met dit IHP zetten wij de beschikbare middelen adequaat in. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten c.q. 

maatregelen geformuleerd: 

 De gemeente blijft strak sturen op de verhuur c.q. het medegebruik van leegstaand in schoolgebouwen; 

 Waar mogelijk worden meer scholen onder één dak gebouwd; 

 Waar mogelijk, maatschappelijk relevant en kosteneffectief wordt bij nieuwbouw en renovatie van 

onderwijsgebouwen ook huisvesting voor andere maatschappelijk voorzieningen gerealiseerd; 

 Waar mogelijk, ruimtelijk/planologische wenselijk en kosteneffectief wordt nieuwbouw en renovatie 

van onderwijsgebouwen voor een efficiënt ruimtegebruik gecombineerd met woningbouw; 

 Bij het doorrekenen van de structurele gevolgen van het verhogen van de normbedragen naar niveau 

Bouwbesluit 2015 en het verstrekken van een toeslag voor BENG-scholen is rekening gehouden met de 

volgende uitgangspunten: 

o Voorzieningenplanning van het IHP 2016-2024; 

o Normvergoeding op basis van normbedragen Bouwbesluit 2015 (VNG normbedragen 2016 

plus 35,53 %); 

o Toeslag voor BENG-scholen van 6,76 % van de normvergoeding;  

o Rente 1,7 %; 

o De ruimtebehoefte in m2 gedurende 10 jaar na vaststelling voorziening huisvesting onderwijs;  

o Lineaire afschrijving nieuwbouw 40 jaar; 

o Lineaire afschrijving duurzame renovatie 40 jaar; 

o Lineaire afschrijving standaard renovatie 20 jaar; 

o Lineaire afschrijving groot onderhoud 10 jaar; 

o Bij de scholen voor voortgezet onderwijs is gekozen voor een annuïtaire afschrijving; 

o De afschrijving start het 1e jaar na oplevering; 

o De sloopkosten zijn verwerkt in de exploitatie in het jaar van sloop; 

o Bij vervangende nieuwbouw op een andere locatie kunnen gebouwen en terreinen vrijkomen. 

In de berekeningen is ervan uitgegaan dat de sloopkosten en de restantboekwaarde van de 

opstallen ten laste komen van de (bouw)grondexploitatie en vallen buiten reikwijdte van dit 

IHP.  

 

Daarnaast zorgt de voorzieningenplanning in het IHP 2016-2024 voor incidentele lasten. Het gaat dan in 

een aantal gevallen om restant boekwaarden bij sloop en de kosten van tijdelijke huisvesting bij 

nieuwbouw. In deze doorrekening zijn geen kosten voor tijdelijke huisvesting opgenomen, omdat we in 

beginsel kiezen voor medegebruik van leegstand bij andere scholen. Indien op enig moment blijkt dat een 

oplossing van medegebruik niet tot de mogelijkheden behoort, doen wij aan u een afzonderlijk voorstel 

voor de kosten van tijdelijke huisvesting 

 

Financiële consequenties IHP 2016-2024 voor de meerjarenbegroting 2017-2020 

Het toepassen van de normeringen Bouwbesluit 2015 en BENG leidt in de periode 2017 tot en met 2030 tot 

extra kapitaallasten die oplopen tot € 172.000 in 2030. Extra kapitaallasten die wij in de concept 

meerjarenbegroting 2017 – 2020 hebben verwerkt. Voor de periode 2017 – 2020 blijft de toename van 

kapitaallasten beperkt tot een extra last in 2020 van € 48.600. Over de eerdere jaren worden de 

kapitaallasten gedekt uit de nog aanwezige ruimte binnen het taakveld onderwijshuisvesting. 

 

We stellen u voor deze keuzes mogelijk te maken door de gevolgen te verwerken in de meerjarenbegroting. 

Een alternatief zou zijn om de planning te temporiseren. Gelet op de gewekte verwachtingen bij scholen 
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hebben we hier niet voor gekozen. 

 

Risico’s 

Het IHP is opgesteld op basis van verschillende gegevens over toekomstige ontwikkelingen waaronder 

leerlingenprognoses. Het spreekt voor zich dat veranderende omstandigheden ook van invloed zijn op 

toekomstige ontwikkelingen en daarmee op de uitgangspunten voor het IHP. Dit geldt natuurlijk voor de 

ontwikkeling van het aantal leerlingen maar ook voor de normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding 

van schoolgebouwen. Wijzigingen in deze uitgangspunten hebben gevolgen voor aantallen, hoeveelheden 

en kosten.  

Eerdere raadsbesluiten 

- Raadsbesluit Begroting 2015 – 2018 uitvoering raadsprogramma en invulling taakstelling (spoor II) 

van 27 november 2014. 

Reacties van derden / communicatie 

Op 6 april 2016 hebben wij de concept meerjarenuitvoeringsplannen (MUP’s) van het IHP voorgelegd aan 

een digitaal op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) en op 6 april 2016 de concept kadernota van het 

IHP. De schoolbesturen hebben dit IHP op enkele opmerkingen na positief ontvangen en stemmen hiermee 

in. De opmerkingen zijn verwerkt dan wel opgenomen in het IHP.  

 

Op 27 september 2016 hebben wij het voorstel de normbedragen te verhogen naar niveau Bouwbesluit 2015 

en een toeslag voor BENG-scholen te verstrekken voorgelegd aan een digitaal OOGO. De schoolbesturen 

hebben dit voorstel positief ontvangen en stemmen hiermee in. 

 

Na het besluit van de raad het IHP vast te stellen, de normbedragen te verhogen en de toeslag voor BENG 

te verstrekken zullen wij de schoolbesturen hierover informeren. 

Participatie 

Wij hebben het voorliggende IHP in nauwe samenwerking met de schoolbesturen opgesteld. Met de motie 

Onderwijsplan 2020 heeft de raad aangegeven dat bij de herijking van het IHP, samen met de diverse 

betrokkenen partijen (besturen/directies/ouders), de ontwikkeling van een Onderwijsplan 2020 

meegenomen moet worden met daarin een visie over het onderwijs per dorp in 2020. Vorig jaar hebben wij 

in september een conferentie over onderwijshuisvesting georganiseerd. Met een groot aantal betrokken 

partijen is in vijf werkgroepen gesproken over de actuele onderwerpen en ontwikkelingen.  

 

Op deze conferentie zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- Bij het actualiseren van het IHP worden met de schoolbesturen per dorp knelpunten besproken, 

oplossingsrichtingen verkend en voorkeurscenario’s vastgelegd; 

- Met de schoolbesturen wordt besproken of doordecentralisatie van taken en bevoegdheden voor 

onderwijshuisvesting van gemeente naar schoolbesturen gezamenlijk nader moet worden 

onderzocht; 

- Met de schoolbesturen wordt besproken of verhoging van de normbedragen voor nieuwbouw en 

uitbreiding van onderwijshuisvesting nader moeten worden onderzocht. 

 

 

Uitgangspunt blijft daarom ook dat dorpsgericht werken de juiste manier is om de sociale cohesie binnen 

de dorpen verder te versterken. Vanuit deze visie stimuleert de gemeente ook andere maatschappelijke 

voorzieningen onder een dak met onderwijs te brengen zoals kinderopvang, bibliotheek en buurthuis.  

 

Bij het actualiseren van het IHP is zowel een schoolbestuurlijk als een gemeentelijk traject doorlopen. In de 
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eerste plaats zijn gesprekken gevoerd met de schoolbesturen. Met de schoolbesturen voor PO is huisvesting 

op dorpsniveau besproken en voor het (V)SO en VO op gemeentelijk niveau. Hierin zijn onder andere visie 

van besturen, ontwikkelingen in dorpen, gemeente en omliggende gemeenten en de wensen/knelpunten in 

de huidige huisvesting besproken. Doel van deze overleggen was te komen tot een gezamenlijke visie en 

draagvlak voor ontwikkelde scenario’s.  

Vervolgtraject 

Na vaststelling van het IHP en het besluit de normbedragen te verhogen naar Bouwbesluit niveau 2015 en 

een toeslag voor BENG-scholen te verstrekken stellen wij in overleg met de schoolbesturen een 

uitvoeringsplan op. Hierin zal onder meer per project worden aangegeven wie de betrokken partijen zijn, 

wanneer het project zal starten en welke planologische procedures doorlopen moeten worden. Vervolgens 

wordt gestart met planvoorbereiding en planontwikkeling en kan tenslotte worden begonnen met de 

realisatie van de projecten. 

 

Elk jaar zullen wij de uitvoering van het IHP monitoren en hierover aan u rapporteren. Eventuele financiële 

afwijkingen zullen wij daarin zichtbaar maken. 

Bijlage(n): 

1. Kadernota Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2024 

2. Meerjarenuitvoeringsplan met meerjareninvesteringsplan Primair Onderwijs 2016-2024 

3. Meerjarenuitvoeringsplan met meerjareninvesteringsplan (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 2016-2024 

4. Meerjarenuitvoeringsplan met meerjareninvesteringsplan Voortgezet Onderwijs 2016-2024 

5. Extra uitgaven Bouwbesluit 2015 en BENG 

6. Reserve onderwijshuisvesting 

Nadere informatie te verkrijgen bij 

1. Hans Zijp, hans.zijp@heuvelrug.nl, (0343) 565600 

2. Jan Pieters, jan.pieters@heuvelrug.nl, (0343) 565600 (vrijdag niet bereikbaar) 

Toelichting op gevraagde beslissing 

 

IHP 2011-2020 

In 2011 heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug, samen met de schoolbesturen, een Integraal 

Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. In de tussentijd heeft echter binnen en buiten de gemeente 

een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor het IHP uit 2011 verouderd is. Zo zijn er nieuwe 

onderwijshuisvestingvraagstukken bij De Sterrenboog en de Daltonschool Nicolaas in Doorn, bij de Dolfijn, 

De Zonheuvel en de Kring, locatie Sparrenlaan in Driebergen Rijsenburg en De Ladder en de Meent in 

Maarn. Geografische ontwikkelingen laten zien dat er in gemeente Utrechtse Heuvelrug sprake is van 

vergrijzing, krimp en ontgroening met als gevolg een zorgwekkende toename van leegstand in scholen. 

Bovendien volgt de gemeente een duidelijke koers gezet op het versterken van de leefbaarheid in haar 

dorpen. De vraag om een actueler beeld van de gemeentelijke onderwijshuisvestingssituatie aan de hand 

van nieuwe prognoses en sluitend aan de gemeentelijke koers, werd steeds luider.  

 

Herijking IHP in 2014 

De gemeenteraad heeft in 2014 uitgesproken dat met de uitvoering van het raadsprogramma voor de 

begroting 2015-2018 met de herijking van het IHP invulling moet worden gegeven aan de taakstelling 

(spoor II). Met de motie Onderwijsplan 2020 heeft de raad aangegeven dat bij de herijking van het IHP, 

samen met de diverse betrokkenen partijen (besturen/directies/ouders), de ontwikkeling van een 

Onderwijsplan 2020 mee te nemen waarin een visie wordt beschreven over het onderwijs per dorp in 2020. 

Om deze redenen is de gemeente in 2015 begonnen met het actualiseren van het IHP. 

mailto:hans.zijp@heuvelrug.nl
mailto:jan.pieters@heuvelrug.nl
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Conferentie onderwijshuisvesting 2015 

Bij de gemeentelijke conferentie over onderwijshuisvesting in 2015 is afgesproken dat bij de gesprekken met 

schoolbesturen over het IHP ook de volgende vragen moeten worden beantwoord: 

- Is nadere verkenning nodig van een eventuele doordecentralisatie van de verantwoordelijkheden van 

de gemeente voor onderwijshuisvesting naar de schoolbesturen? 

- Is nader onderzoek nodig naar een eventuele aanpassing van de normbedragen voor nieuwbouw en 

uitbreiding om schoolgebouwen te kunnen bouwen die voldoen aan minimale eisen van wet- en 

regelgeving nodig? 

 

Onderzoek aanpassing normbedragen 

Naar aanleiding van het verzoek van de raad in de vergadering van 30 juni 2016 is onderzoek gedaan naar 

de mogelijkheden en (financiële) gevolgen van het aanpassen van de normvergoeding voor nieuwbouw en 

uitbreiding van onderwijshuisvesting vanaf 2017 naar realisatie Bouwbesluit 2015. Het verhogen van de 

normbedragen heeft voor de begroting 2017-2020 nauwelijks gevolgen maar zorgt op de lange termijn voor 

een structurele stijging van de jaarlijkse lasten. Op basis van de resultaten van dit onderzoek stellen wij met 

dit voorstel voor de normbedragen te verhogen naar een niveau om onderwijshuisvesting te kunnen 

realiseren die voldoet aan de eisen van Bouwbesluit 2015. De financiële consequenties hiervan zijn als volgt: 

- totale investeringen circa 30% hoger dan IHP 2016-2024; 

- kapitaallasten in 2030 circa € 128.000,- hoger dan IHP 2016-2024. 

 

Onderzoek toeslag BENG 

Naar aanleiding van het verzoek van de raad in de vergadering van 30 juni 2016 is ook onderzoek gedaan 

naar aanvullende investeringen in schoolgebouwen in verband met de Wet Milieubeheer met het 

activiteitenbesluit met inbegrip van het door de minister aangekondigde BENG niveau. Het verstrekken 

van een aanvullende toeslag voor extra investeringen in BENG normbedragen heeft voor de begroting 

2017-2020 nauwelijks gevolgen maar zorgt op de lange termijn voor een extra structurele stijging van de 

jaarlijkse lasten. Op basis van de resultaten van dit onderzoek stellen wij met dit raadsvoorstel voor het 

verstrekken van een toeslag BENG met een cofinanciering van 50% door het schoolbestuur om BENG-

scholen te kunnen realiseren. De financiële consequenties hiervan zijn als volgt: 

- investeringen, inclusief Bouwbesluit 2015, 37 % hoger dan IHP 2016-2024; 

- kapitaallasten in 2030 € 172.000,- hoger dan IHP 2016-2024. 

 

Dekking van incidentele en structurele meerkosten door potentiele opbrengsten vrijvallende kavels 

Wij hebben dit onderzocht bij herontwikkeling met maatschappelijke functies is er na afboeking van 

boekwaarden van vrijvallende kavels een tekort van circa € 250.000,- en bij herontwikkeling met 

woningbouw een opbrengst van circa € 250.000,-. Per saldo is de netto opbrengst daarmee naar verwachting 

verwaarloosbaar. Bovendien is het niet verstandig af te wijken van onze gemeentelijke systematiek, waarbij 

opbrengsten bij verkoop van vastgoed naar de algemene reserve gaan. Met het oog op de consistentie en 

transparantie van de gemeentelijke begroting houden wij vast aan de gemeentelijke systematiek in verband 

met (potentiële) opbrengsten van vrijvallende kavels. Waar mogelijk, ruimtelijk/planologische wenselijk en 

kosteneffectief wordt nieuwbouw en renovatie van onderwijsgebouwen voor een efficiënt ruimtegebruik 

gecombineerd met woningbouw. 

 

Maatregelen Frisse Scholen voor bestaande schoolgebouwen 

Naar aanleiding van het verzoek van de raad in de vergadering van 30 juni 2016 is onderzoek gedaan naar 

het verbeteren van bestaande schoolgebouwen naar Frisse Scholen klasse B voor de onderdelen klimaat en 

energie:  

Alle bestaande schoolgebouwen:  
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- Investeringsvolume noodzakelijke maatregelen:     circa € 11.500.000,- 

- Kapitaallasten noodzakelijke maatregelen startjaar:    circa € 650.000,- 

Alleen bestaande schoolgebouwen zonder nieuwbouw/renovatie binnen 10 jaar: 

- Investeringsvolume noodzakelijke maatregelen:     circa € 8.500.000,- 

- Kapitaallasten noodzakelijke maatregelen startjaar:    circa € 450.000,- 

 

De kosten van het verbeteren van alle bestaande schoolgebouwen naar Frisse Scholen klasse B voor de 

onderdelen energie en klimaat samen zijn bijna net zo hoog als de kosten van de in het IHP tot 2030 

opgenomen voorzieningen onderwijshuisvesting. De kapitaallasten van de hiervoor noodzakelijke 

maatregelen zijn een veelvoud van de extra kapitaallasten bij verhoging van normbedragen naar 

Bouwbesluit 2015 respectievelijk BENG. Wij stellen niet voor maatregelen voor het verbeteren van 

bestaande schoolgebouwen naar Frisse Scholen klasse B voor de onderdelen energie en klimaat te 

bekostigen. Maatregelen voor het aanpassen van bestaande schoolgebouwen komen overigens op basis van 

wet- en regelgeving voor rekening van de schoolbesturen. 

 

Samenvatting IHP 2016-2024 

Hieronder volgt een samenvatting van de inhoud van het nieuwe IHP. Het beleidsmatig kader van het IHP 

omvat vier uitgangspunten, te weten:  

 

1) Versterking leefbaarheid dorpen 

De gemeente streeft naar versterking van de leefbaarheid in haar dorpen. De realisatie van 

woonservicegebieden en het bredescholenbeleid hebben beide tot doel dit streven te verwezenlijken. Het 

bredescholenbeleid richt zich op het stimuleren van maatschappelijke netwerken rondom scholen en het 

actief bevorderen van dagarrangementen waardoor ouders werk en zorg beter kunnen combineren. Een 

brede school als een netwerk of samenwerkingsverband staat centraal. Bij deze samenwerking dient de 

mogelijkheid tot multifunctioneel gebruik van ruimten voor maatschappelijke activiteiten te worden 

onderzocht. In dit IHP is voor vervangende nieuwbouw van de basisscholen De Meent en De Ladder in 

Maarn uitgegaan van een integrale aanpak in samenwerking met het dorpshuis De Twee Marken. 

 

Voor de realisatie van een brede school ziet de gemeente zichzelf als regisseur. Dit houdt in dat de 

gemeente partijen bij elkaar brengt, initiatieven versterkt, overzicht biedt en samenhang stimuleert en 

bewaakt. Daarbij wil zij een structuur bieden waarbinnen partijen elkaar regelmatig spreken en zorgen dat 

deze overleggen aansluiten bij de ontwikkelingen in woonservicegebieden en bij het dorpsgericht werken. 

De financiering ten behoeve van de realisatie van een brede school is als volgt ingestoken. In principe 

financiert de gemeente alleen het onderwijsdeel in een brede school. Overige partijen c.q. functies zijn in 

beginsel zelf verantwoordelijk voor de financiering van de realisatie en het beheer van hun ruimte in een 

brede school. De gemeente bouwt alleen voor andere partijen als dit financieel verzekerd is door een 

investering van derden of langdurige kostendekkende huurcontracten. 

 

In het proces tot opstelling van de meerjarenuitvoeringsplannen voor het primair, (voortgezet) speciaal en 

voortgezet onderwijs is aangesloten bij de maatschappelijke kaders zoals hiervoor genoemd. Deze 

verbinding laat zien dat onderwijshuisvesting in de verschillende dorpen binnen de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug van brede maatschappelijke waarde is. 

 

2) Actieve sturing leegstand 

De gemeente wil niet bouwen voor leegstand en blijft de komende jaren actief sturen op het gebruik van 

leegstaande lokalen. De recent opgestelde leerlingenprognose laat zien dat het leerlingenaantal in de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug de komende tien jaar met 12 % terugloopt. Als gevolg van deze daling 

wordt de leegstand in de onderwijsgebouwen de komende jaren alleen maar groter. Bij ongewijzigd beleid 
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zou dit betekenen dat de leegstand in schoolgebouwen in 2024 circa 9.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) 

bedraagt. Leegstand is financieel nadelig, niet alleen voor de gemeente maar ook door krappe 

exploitatiebudgetten voor schoolbesturen. Het college wil met dit IHP bijdragen aan het beperken en 

terugdringen van de leegstand.  

 

Bij capaciteitsvraagstukken wordt ook gestuurd op efficiënt gebruik van nieuwe en bestaande 

onderwijshuisvesting: 

- Bij nieuwbouw en uitbreiding van permanente huisvesting wordt uitgegaan van het aantal leerlingen, 

dat de school op basis van de prognose hierna tenminste 10 jaar heeft. Hierdoor wordt alleen de 

huisvesting gerealiseerd die in de toekomst noodzakelijk is. Een tijdelijk ruimtetekort van scholen in de 

tussenliggende periode wordt opgelost door medegebruik van leegstand bij andere scholen of tijdelijke 

huisvesting. Deze maatregel zorgt er voor dat de leegstand met circa 1.250 m2 bvo wordt verlaagd.  

- Bij bestaande onderwijshuisvesting blijft de gemeente strak sturen op het verwijzen naar leegstand. 

Scholen met een ruimtetekort zullen worden verwezen naar leegstand bij andere scholen. In 

voorkomende gevallen kunnen scholen met ruimtetekort van schoolgebouw ruilen met scholen met 

leegstand. Scholen kunnen ook samen worden gehuisvest in één schoolgebouw al dan niet met een 

beperkte uitbreiding om een ander schoolgebouw te kunnen afstoten.  

- Ook blijft de gemeente het gebruik van leegstand door maatschappelijke partijen stimuleren. Verhuur 

van ruimtes aan maatschappelijke organisaties zorgt enerzijds voor extra inkomsten en anderzijds voor 

het ontstaan van smalle dan wel brede multifunctionele accommodaties. 

 

Door, waar mogelijk, het samenbrengen van meer scholen onder een dak wil het college - naast het 

terugdringen van leegstand - medegebruik van les- en gymnastiekgebouwen stimuleren. Het betreft 

gebruik van het gebouw na de gebruikelijke werkdag, 's avonds en in de weekeinden, maar ook tijdens de 

officiële schoolvakanties. Hierbij moet rekening gehouden worden met de beperkingen van een gebouw 

(o.a. beveiliging, verwarming en compartimentering) waardoor medegebruik soms niet of minder goed 

mogelijk is. Deze maatregelen geven invulling aan het streven van het college naar optimaal en 

multifunctioneel gebruik van ruimtes voor maatschappelijke activiteiten. 

 

3) Duurzaamheidsambities schoolgebouwen 

De gemeente wil een bijdrage leveren aan de oplossing van klimaatproblemen en heeft daarom een stevige 

duurzaamheidsambitie. Het IHP gaat voor deze gemeentelijke ambitie uit van het verstrekken van een 

toeslag door de gemeente voor het realiseren van BENG-scholen als het schoolbestuur eenzelfde bedrag 

bijdraagt. 

 

Nieuwbouw 

Nieuwe gebouwen worden steeds duurzamer en dus energiezuiniger gebouwd. In 2015 is het bouwbesluit 

gewijzigd en zijn de minimale eisen aan duurzaamheid van onderwijsgebouwen aangescherpt. De 

normvergoeding voor nieuwbouw en uitbreiding is taakstellend om onderwijsgebouwen te realiseren die 

voldoen aan het Bouwbesluit 2015. Met de toeslag BENG van gemeente met 50% cofinanciering door het 

schoolbestuur kunnen BENG voor onderwijs worden gerealiseerd. 

 

Renovatie 

Voor renovatie van schoolgebouwen met een verwachte verlenging van de levensduur met 30 jaar of meer, 

is in aanvulling op het milieubeleidsplan de ambitie geformuleerd dat na renovatie wordt voldaan aan de 

eisen van het Bouwbesluit 2015 voor nieuwbouw op het aspect energieverbruik. Bij een aanscherping van 

de wettelijke eis voor nieuwbouw van scholen wordt de gemeentelijke ambitie voor renovatie gelijkwaardig 

aangepast. 
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Onderhoud 

Na 2014 zijn onderhoud en vervanging van alle gebouwdelen een schoolbestuurlijke aangelegenheid. Voor 

vergoeding van de kosten van de betreffende maatregelen krijgen de scholen jaarlijks een bijdrage van het 

Rijk. Toch heeft de gemeente een stimulerende rol als het gaat om het toepassen van duurzame 

voorzieningen in de onderwijsgebouwen. 

 

TCO (Total Cost of Ownership) 

Voor de gemeente en het schoolbestuur zijn er goede kansen om een nog duurzamere school te realiseren. 

Bij de planontwikkeling van schoolgebouwen stimuleren wij daarom niet alleen te kijken naar de hoogte 

van investeringen maar vooral ook naar TCO over bijvoorbeeld een periode van 15 of 20 jaar. Bij de 

planontwikkeling van schoolgebouwen wordt daarom het volgende aangeraden: 

A. Een TCO (Total Cost of Ownership) aanbesteding te volgen, bijvoorbeeld over een periode van 15 

of 20 jaar. Ofwel betrek de beheer- en onderhoudskosten in het programma van eisen, of 

B. Inzichtelijk te maken wat de totale kosten zijn: bouwkosten én exploitatiekosten (energie en 

onderhoud) bij een aantal ambitieniveaus:  

1. BENG voor onderwijs 

2. Nul-op-de meter op school. 

 

4) IHP als planningsinstrument 

Het Integraal Huisvestingsplan wordt gezien als een planningsinstrument. Met vaststelling van het IHP ligt 

de planning ten aanzien van onderwijshuisvesting voor de komende 10 jaar vast. Dit maakt het proces van 

opstelling, vaststelling en implementatie van grote waarde, voor zowel de gemeente als de schoolbesturen. 

Deze waarde is voor gemeente tweeledig. Ten eerste weet de gemeente op basis van het IHP waar zij de 

komende jaren financieel aan toe is. Maar bovenal maakt deze planning het mogelijk vroegtijdig met de 

planologische procedures van een project aan de slag te gaan. Door op tijd te voorzien in de planologische 

mogelijkheden van een project, wordt beoogd de geplande onderwijshuisvesting zonder vertraging te 

kunnen realiseren. Na vaststelling van het IHP zal een uitvoeringsplanning worden opgesteld, die wordt 

afgestemd met de betrokken gemeentelijke afdelingen en de schoolbesturen. 

 

5) Regiekosten realiseren IHP 

Het bouwheerschap voor het bouwen en renoveren van schoolgebouwen ligt in beginsel bij de betreffende 

schoolbesturen. Om de processen rond planontwikkeling en uitvoering vanuit de gemeente goed te kunnen 

faciliteren is gelet op de concentratie van planning in de eerste jaren extra capaciteit nodig. Bij de financiële 

uitwerking van het IHP is hiermee rekening gehouden. 

 


