
Eigentijds Integraal Huisvestingsplan 
voor Waddinxveen 

Terwijl veel gemeenten in afwachting zijn van nieuwe landelijke wetgeving op het gebied van 
renovatie, zijn er ook gemeenten die dit al zelfstandig regelen. Gemeente Waddinxveen is één van die 
gemeenten. Dit voorjaar stemde de gemeenteraad unaniem in met een Integraal Huisvestingsplan 
voor de onderwijshuisvesting waarin niet de normvergoeding en vierkante meters centraal stonden 
maar het kwaliteitsniveau van die vierkante meters en wijze waarop ook bestaande schoolgebouwen 
op het gewenste kwaliteitsniveau worden gebracht. De focus ligt hierbij op een toekomstbestendig 
onderwijslandschap voor Waddinxveen.  

In het nieuwe IHP zijn veel bestaande knelpunten opgelost. Er zijn oplossingen gevonden bijvoorbeeld 
op het gebied van budgetten voor de bouw, leerling-ontwikkeling zoals de verschuiving van het aantal 
leerlingen binnen de gemeentegrenzen en als gevolg daarvan tekort en overcapaciteit. Daarnaast 
wordt ook geanticipeerd op de verbreding van de leeftijdsgrens naar 2 tot 12 jaar. Het plan gaat uit 
van een goede spreiding van de onderwijslocaties in Waddinxveen en kwalitatief goede en 
gelijkwaardige onderwijshuisvesting zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. 

Het plan kreeg vorm in nauwe samenspraak met schoolbesturen, die ook unaniem instemden met dit 
IHP. Dit laatste is cruciaal omdat met de plannen ook veel bestaande scholen zullen worden 
aangepakt. Bij de totstandkoming van het plan heeft ABC Nova lang stil gestaan bij het 
‘eigenaarschap’ en de dilemma’s die rondom de huisvesting in de gemeente een rol speelden. 
Uitgangspunt was daarbij een vertaalslag te maken van kwalitatief onderwijs naar de daarvoor 
benodigde kwaliteit van de gebouwen. Naast het gemeentelijke deel is ook het deel vanuit de Scholen 
nadrukkelijk in de plannen meegenomen. Het plan is opgedeeld in dertien deelprojecten waarmee de 
gemeente en schoolbesturen de komende zes jaar aan de slag gaan. De integrale kwaliteitsimpuls die 
hiermee handen en voeten krijgt moet resulteren in gebouwen die zijn toegerust voor het onderwijs 
van de toekomst. 

Wethouder Brigitte Leferink over het nieuwe IHP: 

" Werken aan een toekomstplan voor de schoolgebouwen is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en de gemeente. We hebben er daarom bewust 
voor gekozen dit IHP gezamenlijk met de schoolbesturen te ontwikkelen. Nu het is vastgesteld, 
komt het op de uitvoering aan. Ook hierbij trekken we gezamenlijk op met oog voor ieders rol."  

Het IHP vormt een trendbreuk met het verleden. Er wordt voor het eerst sinds decennia weer fors 
geïnvesteerd in de huisvesting. Het opgestelde plan maakt de huisvestingsopgave voor Waddinxveen 
goed zichtbaar en beslaat een periode van 15 tot 20 jaar. Onderwijsgebouwen in hebben in deze 
gemeente er een gemiddelde leeftijd van 48 jaar (landelijke gemiddelde 40 jaar). De laatste 
nieuwbouw dateerde van 26 jaar geleden. Met het nieuwe IHP maakt de gemeente dan ook een forse 
inhaalslag. Om dit te bereiken wordt er naast nieuwbouw ook ingezet op renovatie en transformatie 
van verouderde schoolgebouwen. Uitgangspunt voor renovatie is dat de kwaliteit vergelijkbaar dient te 
zijn met nieuwbouw en verlenging van de levensduur met minimaal 30 jaar. Naast oog voor 
bouwkundige kwaliteit zal er bij de uitvoering van alle plannen ook bijzondere aandacht zijn voor de 
verkeersveiligheid rond de bestaande schoollocaties en de routes daar naar toe. Om aan de ambities 
van duurzaamheid en een goed binnenklimaat uit het PvE eisen Frisse Scholen te kunnen voldoen 
heeft Waddinxveen voor nieuwbouw een zogenaamde ´Waddinxveense norm´ vastgesteld, zijnde € 
1.700,- m2  (prijspeil 2016). Deze ‘Waddinxveense norm’ is gebaseerd op de referentie bouwbesluit 
van het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting. Daarmee kunnen onderwijsgebouwen gerealiseerd 
worden die voldoen aan de huidige eisen uit het bouwbesluit.  



 

Ten aanzien van duurzaamheidsambities bij renovatie zal worden gezocht naar additionele 
bekostiging. Scholen kunnen daarbij gebruik maken van de landelijke ondersteuning die de Green 
Deal Scholen op dat vlak biedt. 

Meer info? 
De wijze waarop het IHP tot stand is gekomen kan dienen als leerzaam en bovenal inspirerend 
voorbeeld voor andere gemeenten. Op de kennisdag ‘Grip op Kwaliteit’ staat bovenstaande aanpak 
en het IHP van gemeente IJsselstein centraal in een van de werktafels. Bekijk deze themapagina van 
de Gemeente Waddinxveen voor meer informatie over de totstandkoming van het IHP. 

Naast de gemeente Waddinxveen maakte ook de gemeente IJsselstein de expliciete keuze om 
aansluiting te zoeken bij het Kwaliteitskader Huisvesting. Deze gemeenten tonen daarmee indirect 
aan hoe de samenwerkingsagenda van de VNG en PO-Raad in de praktijk al invulling krijgt.  

 

https://www.greendealscholen.nl/
https://www.greendealscholen.nl/
https://www.ruimte-ok.nl/thema/kennisdag-2016-grip-op-kwaliteit-rotterdam
http://www.waddinxveen.nl/inwoners/onderwijshuisvesting_42926/item/onderwijshuisvesting-in-waddinxveen_121729.html
http://www.waddinxveen.nl/inwoners/onderwijshuisvesting_42926/item/onderwijshuisvesting-in-waddinxveen_121729.html
https://www.ruimte-ok.nl/praktijkvoorbeelden/digitaal-ihp-gemeente-ijsselstein
https://www.ruimte-ok.nl/thema/kwaliteitskader-huisvesting

