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Verstrekking voorbereidingskrediet aan de SAB

Onderwerp

In het IHP is voor de Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld (hierna: SAB) een budget opgenomen voor 
renovatie/algehele nieuwbouw van de school. Het schoolbestuur heeft het college verzocht een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Het college vraagt de gemeenteraad om een zienswijze.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12-10-2021;

gelet op het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijs (hierna: IHP);

gelet op art.3 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal 2021 (hierna: 
verordening),

besluit:

een zienswijze af te geven op het voornemen van het college aan het bestuur van de Schoolvereniging 
Aerdenhout Bentveld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor renovatie/algehele 
nieuwbouw van de school.

De raad voornoemd, d.d. 16 december 2021,

CDA en PvdA dienen een amendement in (kenmerk E, corsanummer 2021003705) met als dictum: 

Besluit:
De gemeenteraad spreekt in deze zienswijze uit vanuit genoemde overwegingen af te zien van verdere 
planvorming van het College om op het terrein van de Tijo van Eeghenschool beide scholen te realiseren 
in gezamenlijke huisvesting.
Een voorbereiding krediet aan het bestuur van de Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld beschikbaar te 
stellen voor renovatie/algehele nieuwbouw van de school op het huidige terrein van de school.

Amendement E wordt aangenomen met 15 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, HvB, PvdA) en 2 
stemmen tegen (VDB, ZB).



Met inachtneming van het aang^noi amendment wordt het raadsvoorstel aangenomen met 16 
stemmen voor (VVD, GrL 2Xj Ö66, ( 'flvB, PvdA, VDB, ZB) en 1 stem tegen (GrL lx).

de voorzitter, de griffier,

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld is opgenomen in het eerste vierjarige tijdvak van het 
IHP. Er is voorzien in een budget voor renovatie/algehele nieuwbouw van de school en de 
gymzaal. Het schoolbestuur heeft te kennen gegeven in de zomer van 2022 met de bouw van een 
nieuwe school te willen starten. Al eerder heeft de school besloten af te zien van de bouw van een 
nieuwe gymzaal.

In de begroting is budget opgenomen voor nieuwbouw van de school, in de zomernota 2021 is het 
budget geïndexeerd. Ondanks dat heeft het college behoefte aan de zienswijze van de 
gemeenteraad m.b.t. dit besluit, conform de toezegging van het college dat cruciale punten met 
betrekking tot individuele scholen uit het IHP aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Beoogd effect
Het realiseren van een nieuw, dan wel deels gerenoveerd schoolgebouw voor de SAB, zonder de 
functionele beperkingen/tekortkomingen van het huidige gebouw, dat voldoet aan de modernste 
eisen van onderwijs, binnenklimaat en duurzaamheid.

Politieke keuzeruimte
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet 
onderwijs. Gemeenten dragen de kosten van nieuwbouw en uitbreiding, daarvoor ontvangen zij 
middelen via het gemeentefonds. In de wettelijk verplichte verordening is aangegeven hoe deze 
middelen, op basis van verzoeken van schoolbesturen, kunnen worden aangewend.

Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad, de raad machtigt het college tot de uitvoering, conform 
de begroting.

Op basis van art. 3 van de verordening is het mogelijk een voorbereidingskrediet beschikbaar te 
stellen.

Gedachtegang

Argumenten
In het IHP is voor de SAB opgenomen algehele vervangende nieuwbouw, waarbij renovatie van 
het nieuwste gedeelte van het gebouw niet uitgesloten is. Dit op basis van de als matig 
beoordeelde functionele kwaliteit. Vooral wat betreft de oudbouw (bouwjaar 1924), maar ook de 
nieuwbouw (1989) kent problemen. In het hele gebouw is het binnenklimaat slecht, wat de 
leerprestaties van de leerlingen niet ten goede komt. In de nieuwbouw is sprake van kleine 
lokalen, die onhandig gevormd zijn, wat ze nog inefficiënter maakt. Het gebouw is weinig 
duurzaam.

Kan ttekeningen
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Uit bijlage 1, deel A.2 a van de verordening blijkt dat noodzaak voor vervangende bouw pas 
aanwezig is als op grond van een overeenkomstig NEN 2767 opgesteld bouwkundig rapport wordt 
vastgesteld dat het schoolgebouw in slechte of zeer slechte conditie is. Dit rapport is er voor de 
SAB nog niet. Uit dat rapport zou wellicht kunnen blijken dat een deel van het huidige gebouw 
gerenoveerd kan worden.

De precieze omvang van een eventueel nieuw gebouw is nog niet vast te stellen. Dit wordt a.d.h.v. 
het te verwachten leerlingenaantal en in overleg met de school bepaald.

Alternatieven
In de kern Aerdenhout bevinden zich vier basisscholen, betrekkelijk dicht bij elkaar gelegen. Het 
college vindt dit een groot aantal en meent dat, als de mogelijkheden zich voordoen, serieus 
onderzocht moet worden of vermindering van het aantal locaties/gebouwen (dus niet scholen!) 
mogelijk is. Het college meent dat deze gelegenheid zich nu voordoet.

In het nu voorliggende geval van nieuwbouw van de SAB is het verstandig de nabij gelegen Tijo 
van Eeghenschool te betrekken. In 2020 is onderzoek gedaan naar de (ruimtejtechnische 
mogelijkheid op het terrein van de Tijo van Eeghenschool de SAB bij te plaatsen. De uitkomst is 
dat dit qua ruimte inderdaad mogelijk zou zijn. Alternatief voor de huidige bouwplannen van de 
SAB zou dan ook kunnen zijn deze nieuwbouw op het terrein van de Tijo van Eeghenschool te 
realiseren. De locatie SAB komt daarmee vrij en zou ruimtelijk her-ontwikkeld kunnen worden.

Met betrekking tot de ruimtelijke aspecten: vooruitlopend op de definitieve bouwplannen van het 
schoolbestuur en het aanvragen van de benodigde vergunningen is binnen het gemeentelijk apparaat 
de conclusie getrokken dat ruimtelijke aanvaardbaarheid van vervangende nieuwbouw SAB op de 
locatie Tijo van Eeghenschool afhankelijk is van de uitkomst van diverse nog uit te voeren 
deelonderzoeken (archeologie, bodem, externe veiligheid, stikstof, geluid, verkeer).

Op grond van bijlage 1, deel A.2 b van de verordening is vervangende bouw ook mogelijk als 
sprake is van een ruimtelijke herschikking, waar in dit geval dan dus sprake van zou zijn.

Voordat dit besluit genomen kan worden moet de omgeving hierin worden betrokken. Daarnaast 
moet nader onderzoek plaatsvinden naar het zg. economisch claimrecht m.b.t. het gebouw en de 
grond van de SAB.

Gegarandeerd moet worden dat een eventuele verplaatsing van de SAB de komende uitbreiding 
van de Tijo van Eeghenschool niet in de weg staat of vertraagt.

Overwegingen van het college
Het college meent dat, met in achtneming van het voorgaande, een voorbereidingskrediet moet 
worden verstrekt. Wat het college betreft moet er voor beide locaties een bouwplan worden 
opgesteld.

De nieuwe SAB zal een duurzame school zijn. Criteria voor duurzaamheid worden door het college 
bepaald, de raad zal daarover worden geïnformeerd.

Bij dit voorstel zijn twee, in de overweging van het college relevante bijllagen gevoegd, te weten:
- Schematisch haalbaarheidsonderzoek huisvesting 2 scholen op 1 locatie, door j2o architectuur;
- Rapportage onderzoek haalbaarheid gezamenlijke huisvesting, door B&T organisatieadvies.

Middelen
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Financiële middelen
Het in het IHP vastgestelde benodigde bedrag, voor renovatie/algehele vervangende nieuwbouw 
van het lesgebouw en de gymzaal, bedraagt in totaal C 3.737.250 (lesgebouw C 2.713.500; 
gymzaal C 1.023.750). In de begroting 2020 is van dat bedrag een voorbereidingskrediet 
opgenomen van C 250.000; in de begroting van 2021 is het eerste deel van het bouwbudget (C 
1.744.000) opgenomen.

In de kadernota 2022 is het totale budget teruggebracht met C 1.023.750, dit omdat alsnog 
besloten is de voorgenomen gymzaal niet te gaan bouwen, de leerlingen bovenbouw van de SAB 
maken nu gebruik van de gymzaal van de Tijo van Eeghenschool. Financiële consequentie:
C 1.994.000 (totaal beschikbaar gesteld in 2020/2021, zie hierboven) minus C 1.023.750 =
C 970.250 totaal eerder beschikbaar gesteld.

Voor de begroting 2022 is een voorstel gedaan om het benodigde bedrag aan te passen aan de 
actuele normen, zoals gehanteerd door de VNG. Dit betreft voor de SAB dus alleen nog het 
lesgebouw, totaal benodigd bedrag daarvoor: C 2.912.616. Eerder beschikbaar gesteld krediet (zie 
hierboven) C 970.250, het extra benodigd krediet bedraagt daarmee C 1.942.366. Het voorstel is 
gedaan dit bedrag pas werkelijk op te nemen in 2023 en 2024. Daarmee kan de school 2021 en 
2022 gebruiken voor de planvorming, bouwvoorbereiding, vergunningaanvraag, participatie, etc.
In 2023 kan de bouw dan starten.

Samenvattend:
a. budget volgens IHP: 3.737.250 (lesgebouw + gymlokaal)
b. benodigd budget volgens verordening 2021: 2.912.616 (alleen lesgebouw)
c. beschikbaar gesteld krediet in 2020 I 2021: 970.250
d. benodigd extra krediet in 2023/2024 (b - c): 1.942.366

Personele middelen

Organisatorische middelen
Het schoolbestuur zal het bouwheerschap op zich nemen.

Participatie
In het kader van de procedure rond het verkrijgen van een omgevingsvergunning gaat de school 
in gesprek met de omgeving.

Communicatie
Het besluit van het college, aangevuld met de zienswijze van de gemeenteraad zal in een 
beschikking aan het schoolbestuur worden bekendgemaakt.

Samenwerking (Heemstede)

Vervolgproces/evaluatie

Bijlagen
2021002969 - Schematisch haalbaarheidsonderzoek huisvesting 2 scholen op 1 locatie, door j2o 
architectuur;
2021002970 - Rapportage onderzoek haalbaarheid gezamenlijke huisvesting, door B&T 
organisatieadvies.

Achterliggende documenten
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Verordening huisvesting onderwijs Bloemendaal 2021
Integraal Huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs 2018 - 2034

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.


