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       Bloemendaal, 1 december 2021 

 
 

Betreft: Inspreekmoment vergadering Commissie Samenleving | 

  Agendapunt: Voorbereidingskrediet SAB 
  

 

 

Geachte leden van de commissie Samenleving,  
 

Allereerst zijn wij als SAB verheugd dat, zo’n vier jaar na het aanbieden van het 

IHP, het voorstel voor het ter beschikking stellen van een voorbereidingskrediet 
voor algehele vervangende nieuwbouw dan wel renovatie van de SAB vanavond 

concreet in de raad besproken zal worden. De beperkingen en ontbrekende 

kwaliteit van het huidige gebouw voelen we elke dag. 
 

Kort ter achtergrond: het gebouw van de SAB bestaat uit twee delen, waarvan 

het oudste gedeelte stamt uit 1924 (bijna 100 jaar oud) en het nieuwere 

gedeelte uit 1988.  
 

De oudbouw voldoet in het geheel niet meer als onderwijslocatie en de daarbij 

gestelde voorwaarden en eisen. Het nieuwere gedeelte ondervindt vastgestelde 
problemen op het gebied van functionele kwaliteit, duurzaamheid, binnenklimaat 

en ventilatie. Overall is misschien wel het meest veelzeggend dat in het IHP uit 

2018 de trieste constatering wordt gedaan dat 2 gekoppelde noodlokalen op ons 
terrein, aan het einde van hun levensduur, beter worden gebruikt dan de 

oudbouw. 

 

Kwalitatief goed en bijdetijds onderwijs vraagt duurzame, goed geventileerde 
ruimtes voor instructie, samenwerking en ook flexibele verwerkingsruimten. Op 

dit moment bepaalt niet de onderwijsvisie, maar het gebouw de 

uitvoeringsmogelijkheid van goed onderwijs en dit zou toch absoluut niet het 
geval moeten zijn. 

 

Het z.s.m. realiseren van vervangende nieuwbouw dan wel renovatie van de 

SAB, in nauwe samenwerking met de gemeente, is voor zowel bestuur als 
directie van onze school dan ook absoluut de hoogste prioriteit.  

 

Met betrekking tot de locatie waar dit zou moeten gebeuren ontbreken in het 
raadsvoorstel echter vreemd genoeg, naast de ruimte-technische 

mogelijkheid, de uitkomsten van het in opdracht van de gemeente door B&T, 

uitgevoerde onderzoek: ‘haalbaarheid gezamenlijke huisvesting' van 19 april 
2021. In dit uitgebreide rapport (kosten € 13.939) wordt nl door onderzoekers 

onomstotelijk vastgesteld dat gezamenlijke huisvesting op het terrein van de Tijo 

van Eeghenschool onhaalbaar en ongewenst is. 

 
De belangrijkste conclusies zijn onder andere de volgende: 

 

De impact van gezamenlijke huisvesting zal in het algemeen een ongewenst 
effect op het onderwijsproces van de scholen hebben en de nodige risico's met 

zich meebrengen die het geconstateerde gebrek aan draagvlak bij betrokkenen 

volgens de onderzoekers verklaren.  
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De waarschijnlijkheid van de kansen ligt volgens de onderzoekers daarnaast 

lager dan de waarschijnlijkheid van de risico’s. Tevens zullen de kansen daardoor 
minder impact hebben dan de risico’s, waarmee de risicobeheersing voor de 

scholen relatief complex is.  

 
 

Tot slot concluderen de onderzoekers dat de belemmering van de 

uitvoerbaarheid van het scenario bijdraagt aan het uitstel van passende 

onderwijshuisvesting van beide scholen, wat weer sterk samenhangt met het 
realiseren van de onderwijskwaliteit. 

 

 
In lijn met bovenstaande conclusies, ter voorkoming van het verspillen van 

gemeenschapsgeld aan 2 verschillende bouwplannen en daarmee ook opnieuw 

uitstel van passende onderwijshuisvesting voor de SAB, verzoeken wij u in te 
stemmen met de toekenning van het voorbereidingskrediet voor de SAB, en 

conform het IHP 1 bouwplan te laten maken voor een toekomstbestendige school 

op de plek waar de Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (SAB) haar bijna 100-

jarige identiteit aan te danken heeft, nl de huidige locatie: Mr. H. Enschedeweg 
22 te Aerdenhout.  

 

 
Bij voorbaat dank, 

 

 
Olivier Hendriks, voorzitter  

Hans Naderman, directeur-bestuurder  

 

 


