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Geachte heer Hendriks,

In deze brief leest u onze reactie op het in april jl. aan ons toegezonden NEN 2767-rapport met

betrekking tot het gebouw van de Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld. Tevens informeren wij u

over het door onslater dit jaar vast te stellen Programma huisvesting onderwijs 2023.

Op grond van bouwkundig rapport is vervangende nieuwbouw niet aan de orde

Uit het door Facilicom opgestelde NEN 2767-rapport blijkt een gemiddelde conditie van het gebouw

van 4. Op grond van het gestelde in Bijlage I, Deel A lesgebouwen, A2, Vervangende bouw, van de

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal 2022, is noodzaak van vervangende

bouw pas aan de orde als op grond van een overeenkomstig NEN 2767 opgestelde bouwkundige

opname is vastgesteld dat het schoolgebouw volgens de conditiemeting voldoet aan conditie 5. Hier

wordt dus niet aan voldaan.

Inhoudelijke opmerkingen m.b.t. bouwkundig rapport

1. Het door Facilicom m.b.t. uw school vervaardigde rapport, dat gebaseerd is op NEN 2767, wijkt

inhoudelijk af van de door dit bureau voor andere Bloemendaalse basisscholen vervaardigde

rapporten. Facilicom heeft zich bij de andere scholen ‘beperkt’ tot de technische staat van het

huidige gebouw. Ontbrekende voorzieningen - bijv. betrekking hebbend op binnenklimaat - zijn

alleen bij uw school opgenomen. Dit maakt een vergelijking tussen de verschillende rapporten

lastig. Aan de andere kant ontbreekt bij uw school een raming van de onderhoudsuitgaven

voor een periode van 20 jaar. Wij hebben Facilicom hierop aangesproken.

Volgens Facilicom blijkt uit de rapportage een gemiddelde conditiescore van 4 (matig). Omdat

in de berekening van de eindscore ook ontbrekende voorzieningen zijn meegenomen - bijv.

Luchtbehandeling - (dit onderdeel heeft zelfs de score 6 gekregen) is in onze ogen een score

van 4 geflatteerd. Een score van 3 zou de huidige technische staat van het gebouw ons inziens

beter weergeven.

Op pag. 4 van het rapport vinden wij een bevestiging van ons standpunt dat een algemene

score van 4 wellicht te hoog is. In de 5e alinea op deze pagina (onder kopje ‘NEN 2767-
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meting’) staat: ‘De algemene staat van het gebouw is van goed in 2014 naar redelijk goed in

2022 gegaan’, Bij redelijk goed hoort - volgens de tabel op pagina 7 van het rapport - de score

a.

4. In het vervolg van alinea 5 op pagina 4 staat dat door het schoolbestuur sinds 2014 ‘alleen het

hoogst noodzakelijke onderhoud is uitgevoerd’. Dit bevreemdt ons ten zeerste. Uit het rapport

blijkt dat sprake is van aanzienlijk achterstallig onderhoud in de categorieën met een

conditiescore 3 en 4. Van gemeentewege is, enige tijd geleden al, een aanzienlijk budget

beschikbaar gesteld dat, in overleg met de gemeente en samengevoegd met de door u van

rijkswege ontvangen middelen voor onderhoud, aangewend had kunnen worden en kan

worden. Ook voor verbetering van het binnenklimaat, een van de grootste problemen waar

schoolbesturen anno 2022 mee worstelen, had en kan dit budget worden ingezet.

5. Gelet op het feit dat u sinds 2014 nauwelijks onderhoud heeft laten uitvoeren, behouden wij

ons het recht voor aan u een opgave te vragen van:

e het rijksbudget dat u in de periode 2014-2021 voor onderhoud heeft ontvangen;

e welk deel hiervan aan welke voorzieningen is besteed;

e welk bedrag u thans heeft gereserveerd voor toekomstige onderhoudsuitgaven.

6. Uw schoolgebouw - het gymlokaal buiten beschouwing gelaten - bestaat uit twee delen,

gebouwd met een tussenperiode van 65 jaar. Bij het elementenoverzicht is bij veel

voorzieningen een in onze ogen functioneel/nuttig - onderscheid gemaakt tussen ‘oud’ en

‘nieuw’. Het is jammer dat bij het berekenen van de totaalscore geen onderscheid is gemaakt

tussen de 2 gebouwdelen. Naar onze mening leidt een gesplitste beoordeling van de twee

bouwdelen tot een juister beeld van de bouwtechnische staat van het gebouw. Het valt lastig

voor te stellen dat een gebouwdeel dat nog geen 35 jaar oud is bouwtechnisch gezien al een

dergelijk lage score heeft.

7. De berekening van de geaggregeerde conditiescore van het gebouw (laatste deel van het

rapport) is voor ons onduidelijk. Wij willen graag weten:

e op basis waarvan de correctiefactor van elk element is bepaald;

e waarom het bedrag van de vervangingswaarde bij elk element afwijkt van de in het

rapport genoemde, in 2023 te besteden bedrag;

e bij welke elementen sprake is van al dan niet achterstallig ‘gewoon’ onderhoud c.q.

onderhoudselementen waarvoor het schoolbestuur primair verantwoordelijk is;

e bij welke elementen sprake is van gewenste - nieuwe - ontbrekende voorzieningen;

e welk deel van het volgens Facilicom in 2023 noodzakelijk te verrichten onderhoud

betrekking heeft op de oudbouw, en welk deel op de nieuwbouw.

8. Wij merken tenslotte op dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor verbetering

binnenklimaat, verduurzaming of functionaliteit van schoolgebouwen. Hetgeen niet wil zeggen

dat hier geen belang aan wordt gehecht. Wij zijn bereid aan de gemeenteraad te vragen in de

meerjarenbegroting middelen op te nemen ter verbetering van genoemde zaken. Naar onze

mening heeft echter prioriteit het verhelpen van het (achterstallig) onderhoud opgenomen in

het rapport van Facilicom.

3. Conclusie en advies naar aanleiding van het NEN-2767 rapport

Wij adviseren u zo spoedig mogelijk in overleg te treden met gemeente over (bekostiging van)

uitvoeren van noodzakelijk onderhoud in 2023. Wij verwachten hierin een substantiële bijdrage van

het schoolbestuur. Onderhoudsuitgaven als verlichting en schilderwerk komen in principe voor

rekening van het schoolbestuur



Wij verzoeken u daarnaast ons een overzicht te verstrekken van noodzakelijk onderhoud in de

komende 25 jaar. Uitgangspunt voor ons is nog steeds: zorgen dat het gebouw bouwtechnisch gezien

geschikt is voor een periode van minimaal 25 jaar. Daarbij moet wat ons betreft onderscheid gemaakt

worden tussen de 2 bouwdelen. Wij zijn bereid, op basis van het nog aan te leveren rapport, te bezien

of vervangende nieuwbouw van het ‘oude’ deel van het gebouw niet toch een betere optie is dan

renovatie/groot onderhoud. U informeert ons daarnaast zo spoedig mogelijk over welke voorzieningen

het schoolbestuur wenst m.b.t. verbetering functionaliteit

De inhoud van het rapport geeft ons geen aanleiding met u in overleg te treden over een

haalbaarheidsonderzoek naar vervangende bouw van het totale schoolgebouw.

4a. Programma huisvesting onderwijs 2023

Op grond van de artikelen 93 en 95 van de Wet op het primair onderwijs dienen wij jaarlijks vast te

stellen:

1. een bekostigingsplafond, ten behoeve van het eerstvolgende jaar, voor de bekostiging van

voorzieningen in de huisvesting;

2. een Programma huisvesting onderwijs.

4b. Integraal Huisvestingsplan

Veel gemeenten, waaronder Bloemendaal, hebben in de afgelopen jaren het Programma huisvesting

onderwijs niet vastgesteld. Dit omdat schoolbesturen en gemeente(n) gezamenlijk een Integraal

Huisvestingsplan Onderwijs hebben opgesteld en tot uitvoering hiervan zijn overgegaan.

Zoals u bekend hebben wij besloten van het in 2018 vastgestelde IHP slechts het eerste 4-jarig tijdvak

tot uitvoering te brengen. Dit in afwachting van een nieuw/geactualiseerd Duurzaam IHP, waarin

rekening is gehouden met nieuwe wetgeving op het gebied van onderwijshuisvesting.

Aanpassing van de betreffende onderwijswetten laat langer op zich wachten dan gedacht. Wij hebben

daarom besloten, in de periode tussen het oude en nieuwe IHP in, weer jaarlijks een programma

huisvesting onderwijs alsmede een bekostigingsplafond te gaan vaststellen. Wij verwachten dat dit 2-3

jaar zal duren. Het eerste jaar is dus 2023.

4c. Programma 2023

Als bijlage bij deze brief treft u het conceptprogramma 2023 aan. Wij verzoeken u ons uiterlijk 30

oktober 2022 te laten weten of u instemt met dit programma. In het document treft u ook informatie

over het (voorgenomen) bekostigingsplafond 2023 aan. Wij zijn voornemens e.e.a. definitief vast te

stellen in december a.s. Vaststelling is mede afhankelijk van beschikbaarstelling van de benodigde

middelen door de gemeenteraad (via de begroting 2023).

Wij gaan er vanuit dat indien u op 30 oktober a.s. niet heeft gereageerd, u met het conceptprogramma

2023 instemt.

Vragen

Voor vragen over deze brief en het programma kunt u zich wenden tot de heer R. van der Tweel.

vriendelijke groet,

bukgemeester en wethouders van Bloemendaal,

‚ burgemeester

 

AkJT ‚ secretaris




