Raadsvergadering

Nummer

30 maart 2000

RV 00-37

Agendapunt
14

Voorstel inzake nieuwbouw scholen Odijk ten aanzien van scenario en locatie.

Aan de raad,

1.

Inleiding

In uw vergadering van 24 september 1998 heeft u besloten om met betrekking tot de onderwijshuisvesting
het Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs als uitgangspunt voor het beleid te nemen met daaruit
voortvloeiend het volgende deelbesluit: ‘De stedenbouwkundige opdracht te geven een
haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar verdichting op het scholeneiland Odijk en hiervoor een krediet
groot ƒ 5.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve huisvesting onderwijs'.
In het integraal huisvestingsplan staat vermeld dat de huisvestingssituatie voor de drie basisscholen in
Odijk verre van ideaal is. Nader onderzoek heeft de volgende problemen aangetoond die opgelost moeten
worden:
verbetering van de binnenruimte van de scholen;
verbetering van de buitenruimte van de scholen;
verbetering van de verkeersproblematiek rondom de scholen;
de klassenverkleining
Mede naar aanleiding van een verzoek vanuit de commissie Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken hebben
wij aan ICS Adviseurs een opdracht verstrekt inzake een financieel vergelijk tussen nieuwbouw en
uitbreiding op het huidige scholeneiland. Tijdens de met uw raad gehouden werkconferentie op 9
december 1999 is van uw zijde het verzoek gekomen om een second opinion te laten uitvoeren naar de
aannamen en uitgangspunten die hebben geleid tot de financiële doorrekening van ICS. Wij hebben dit
verzoek gehonoreerd door aan PRO Ernst & Young deze opdracht te verstrekken. Deze second opinion
treft u aan als bijlage 3 bij dit raadsvoorstel. Op basis van deze gegevens en aanvullende gegevens van de
afdeling financiën is het nu mogelijk om een definitieve keuze te maken tussen nieuwbouw en uitbreiding.
Verder wordt voorstelgesteld een keuze te maken voor de locatie én voor de beschikbaarstelling van een
voorbereidingskrediet én het opnieuw verstrekken van een opdracht aan de stedenbouwkundige. Tenslotte
wordt aan u voorgesteld om in overleg te gaan met partners over de mogelijkheden tot participatie in dit
project.
Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat er nu nog geen krediet wordt gevraagd voor het gehele project en
geen uitspraak wordt gevraagd over de wijze van bekostiging. Dit voorstel aan uw raad is er voornamelijk
op gericht om duidelijkheid te verkrijgen over de vraag ‘nieuwbouw of uitbreiding’ en 'ingeval van
nieuwbouw waar deze zal moeten plaatsvinden'.
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2.

Samengevat voorstel

Voorgesteld wordt om ten behoeve van het project 'scholenbouw' Odijk te kiezen voor nieuwbouw
gecombineerd met appartementen en de locatie te bepalen op Rijneiland en hiervoor een
voorbereidingkrediet groot ƒ 660.000,- beschikbaar te stellen. De second opinion heeft geleid tot een
grotere mate van vergelijkbaarheid tussen de scenario's. Op de benodigde netto investering,
gecombineerd met een overzicht van de lasten, heeft de second opinion echter niet tot een andere keuze
van scenario geleid. Verder wordt voorgesteld om de stedenbouwkundige de opdracht te verstrekken om
het nieuwbouwcomplex in te passen in Rijneiland. Tenslotte wordt voorgesteld om een overleg aan te gaan
met mogelijke partners over de mogelijkheden tot participatie in dit project

3.

Keuze nieuwbouw of uitbreiding

De keuze voor nieuwbouw of uitbreiding is er een die vooral gebaseerd is op financiële en onderwijskundige
motieven.

3a.

Financiële vergelijking nieuwbouw - uitbreiding

Aan ICS Adviseurs is de opdracht gegeven om een financiële vergelijking te maken tussen uitbreiding op
het huidige scholeneiland en nieuwbouw elders in het dorp Odijk t.b.v. de drie basisscholen in Odijk.
Hierbij is bij nieuwbouw uitgegaan van de Jodichemdreef. Uit onderzoek van de afd. VROM en een eerste
stedenbouwkundige verkenning is gebleken dat Rijneiland ook goede mogelijkheden biedt, waarover later
meer.
Aan ICS adviseurs is een flink aantal (financiële) randvoorwaarden en uitgangspunten meegegeven. Deze
voorwaarden en uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 1. Hierbij dient aangetekend te worden dat naar
aanleiding van de second opinion van PRC Ernst & Young in het uiteindelijke financiële overzicht de
mogelijkheid van dekking van dit project uit de grondexploitatie is losgelaten.
Zoals in bijlage 1 is opgenomen is er van een drietal scenario’s uitgegaan. In het kort zijn dit de volgende:
Scenario 1: Uitbreiding op het huidige scholeneiland, waarbij tevens rekening wordt gehouden met
ruimten voor de buitenschoolse opvang;
Scenario 2: Nieuwbouw elders in het dorp waarbij uitgegaan wordt van de bouw van 22 lokalen ten
behoeve van het onderwijs en 4 lokalen ten behoeve van de peuterspeelzaal en de buitenschoolse
opvang. Dit scenario gaat uit van een gebouw met een verdieping. Verder is als uitgangspunt
genomen dat de noodlokalen verplaatst worden naar de plek waar nieuwbouw wordt gepleegd;
Scenario 3: Als 2 waarbij de nieuwbouw ten behoeve van de scholen, de peuterspeelzaal en de
buitenschoolse opvang in zijn geheel op de begane grond plaatsvindt, met daarboven op de bouw
van een 26-tal appartementen.
Op verzoek van een deel van uw raad hebben wij scenario IA hieraan toegevoegd:
Scenario IA: Nieuwbouw van één school op de Jodichemdreef, waarbij tevens rekening wordt
gehouden met ruimten voor de buitenschoolse opvang.
Door ICS zijn de financiële consequenties hiervan in beeld gebracht. De rapporten van ICS (bijlagen 2 en
2A) hebben een financiële vergelijking gemaakt op basis van de zgn. 'contante waardemethode'. Dat wil
zeggen dat hieruit de gemiddelde financiële inspanning van de gemeente blijkt over een periode van 40
jaar. Voor de vergelijkbaarheid is de contante waarde omgezet naar een constant bedrag dat als annuïtaire
jaarlast kan worden beschouwd bij een investeringsniveau als dat van de bijbehorende contante waarde.
PRC Ernst & Young heeft een second opinion uitgevoerd naar het rapport van ICS (bijlage 2) en de
uitgangspunten die aan dit rapport ten grondslag hebben gelegen.
Scenario 1A is niet in de second opinion meegenomen omdat dit scenario gelijktijdig hiermee is uitgewerkt.
In dit voorstel zijn de uitgangspunten en adviezen van PRC Ernst & Young ook voor dit scenario
gehanteerd zodat er een vergelijkbaar beeld ontstaat.
Vervolgens is op basis van de rapporten van ICS én PRC Ernst & Young een overzicht van de
investeringslast gegeven en inzicht in de dekkingslast.
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3al.

Rapporten ICS (bijlagen 2, 2A)

In de rapporten van ICS wordt kort uiteengezet welke scenario’s in de analyse betrokken zijn, welke
uitgangspunten zijn aangehouden en toegevoegd en op welke wijze de berekeningen zijn verricht. De
uitkomsten van het onderzoek zijn vervolgens weergegeven en waar nodig voorzien van kanttekeningen.
Onderstaand wordt volstaan met de conclusies uit het rapport van ICS. Voor de beschrijving van de
scenario’s, uitgangspunten, methodiek en aannamen wordt verder verwezen naar het rapport van ICS en
de gegevens als opgenomen in bijlage 1.

Conclusies:
Op basis van de contante waardemethode komt ICS tot het volgende overzicht:
Contante waarde
Categorie
Contante
waarde van de
jaarlasten
Constante
jaarlast uit
contante
waarde

en constante jaar ast (afgerond op 10.000 gulden; periode 2000-2040)
Scenario 1A
Scenario 1
Scenario 2
Onderwijs
7.000.000
6.800.000
7.720.000
Welzijn
810.000
900.000
850.000
Onderwijs
Welzijn

410.000
50.000

400.000
55.000

420.000
50.000

Scenario 3
6.010.000
870.000
350.000
50.000

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat scenario’s 1, IA en 2 vergelijkbaar zijn voor wat betreft de kosten
op de lange termijn. Dit is ogenschijnlijk vreemd aangezien er in scenario 2 gebouwen afgestoten worden
die nog niet afgeschreven zijn en er volledig nieuw gebouwd wordt. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat er
een boekresultaat gerealiseerd wordt op het oude terrein en dat er in het geval van scenario's 1 en 1A een
relatief dure uitbreiding plaatsvindt en dat de bestaande gebouwen volgens de aanname in 2020
gerenoveerd dienen te worden teneinde het gehele gebouw, bestaand en uitbreiding, gedurende 40 jaar te
kunnen benutten. In het boekresultaat op het 'oude' terrein is de extra afschrijving van de bestaande
schoolgebouwen verrekend.
Scenario 3 is voordeliger aangezien de gunstige gevolgen van het meervoudig grondgebruik door de
combinatie met woningen ten gunste komen aan de onderwijsnieuwbouw.

Eindconclusie ICS
Uitgaande van de gestelde aannamen en de gegevens en uitgangspunten van de gemeente is de
conclusie gerechtvaardigd dat een keuze voor nieuwbouw in combinatie met appartementen economisch
gezien de juiste is.

3a2.

Rapport PRC Ernst & Young (bijlage 3)

PRC ernst & Young is van mening dat de resultaten uit het rapport van ICS onvoldoende met elkaar kunnen
worden vergeleken. De gehanteerde uitgangspunten zijn voor de verschillende scenario's dermate
verschillend dat daardoor de afweging een onvoldoende evenwichtig beeld geeft. Hieronder beschreven
staan de aannamen en uitgangspunten zoals PRC Ernst & Young die hanteert om de scenario's
vergelijkbaar te maken. Het betreft dan wijzigingen ten opzichte van de aannamen zoals die door de
gemeente en ICS zijn gehanteerd.
Voor een uitgebreide beschrijving van de scenario’s, uitgangspunten en methodiek wordt verder verwezen
naar het rapport van PRC Ernst & Young (bijlage 3).
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Kanttekeningen/aannamen PRC Ernst & Young:
a)

Vergelijking op basis van ruimtegebruik

PRC Ernst & Young stelt dat de uitgangspunten ter bepaling van de invloed van (potentiële) bebouwing
van de locatie Jodichemdreef voor de drie scenario's verschillend zijn. In scenario 1 blijft het terrein braak
liggen. In scenario 2 wordt 5.400 m2 van het terrein Jodichemdreef bebouwd en in scenario 3 6.600 m2.
Om de vergelijkbaarheid van de drie alternatieven te vergroten is het van belang om een eenduidig
uitgangspunt te hanteren ten aanzien van de locatie Jodichemdreef. Zij stellen dan ook voor om voor alle
drie de alternatieven uit te gaan van een benutting van de Jodichemdreef van 6.600 m2. Schematisch
wordt dit als volgt weergegeven. Scenario 1A is van ambtelijke zijde toegevoegd.
Scenario 1

Scenario IA

Scenario 2

Scenario 3

School
School

School
School

School
Wonen

School
Wonen

Braakliggend
Wonen (6.600 m2)

Braakliggend
School (2.050 m2)
Wonen (4.550 m2)

Braakliggend
School (5.400 m2)
Wonen (1.200 m2)

Braakliggend
School (6.600 m2)
Appartementen

Locatie scholenelland
Huidige situatie
Nieuwe situatie

Locatie Jodichemdreef
Huidige situatie
Nieuwe situatie

De financiële invloed van de gewijzigde uitgangspunten voor het ruimtegebruik zijn aanzienlijk, aldus PRC
Ernst & Young. Voor scenario 1 zou dit betekenen dat, met een gehanteerd uitgangspunt van een
opbrengst van / 500,- per m2, een batig saldo van ruim 2,4 miljoen in de vergelijking betrokken dient te
worden. Zij hanteert echter een ander uitgangspunt voor de berekening van de grondopbrengsten. Hierbij
wordt rekening gehouden met de mate van uitgeefbaarheid van het gebied en de kosten van inrichting van
het openbaar gebied. Met deze uitgangspunten is de opbrengst van ontwikkeling van woningen op de
locatie Jodichemdreef bepaald op 2,1 miljoen. Onderstaand zijn de verschillen tussen de rapporten van
ICS en PRC Ernst & Young schematisch weergegeven.
Scenario 1
Scenario IA
Scenario 2
Scenario 3
ICS
PRC E&Y ICS
PRC E&Y ICS
PRC E&Y ICS
PRC E&Y
Locatie scholeneiland
Mee
te
nemen
opbrengsten____________

0

825.000

825.000

825.000

825.000

1.300.000

1.300.000

Locatie Jodichemdreef
Mee
te
nemen
opbrengsten____________

2.100.000

1.400.000

380.000

+ 2,1 mln

-I- 1,4 mln

+ 0,4 mln

Verschil
Pre E&Y - ICS

b)

0,0 mln

Vergelijking bouwkundige aannamen

PRC Ernst & Young geeft aan dat de bouwkundige toestand voor de drie alternatieven van verschillende
orde lijkt en is van mening dat de alternatieven in ieder geval zoveel mogelijk vergelijkbaar moeten zijn. Zij
geven er dan ook de voorkeur aan om voor scenario 1 uit te gaan van een volledige renovatie van de
huidige school. Hiermee wordt op korte termijn in de huidige school geïnvesteerd om deze zoveel mogelijk
op 'nieuwbouwkwaliteit' te brengen. Dit verhoogt de vergelijkbaarheid met de alternatieven 2 en 3 waarbij
nieuwbouw wordt gerealiseerd. PRC Ernst & Young gaat uit van een volledige renovatie in het jaar 2009. Dit
is 20 jaar na de nieuwbouw en renovatie van 1989. Verder dient als uitgangpunt gehanteerd te worden dat
alle alternatieven na 20 gebruiksjaren weer voor onderhoud of renovatie in aanmerking komen. Verder gaat
PRC Ernst & Young uit van een bedrag van / 1.200,- per m2 waar ICS uitgaat van een bedrag van ƒ
1.000,- per m2.
Bij een renovatie van het huidige gebouw per heden zou dit tot een investering van 3 miljoen leiden. Bij
renovatie in 2009 dient per heden een reservering van 2 miljoen beschikbaar te zijn en jaarlijks / 175.000,te worden gereserveerd. De kosten voor groot onderhoud kunnen voor de vergelijking komen te vervallen,
omdat hiervoor in alle drie de scenario's gelden gereserveerd moeten worden.
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c)

Conclusie PRC Ernst 4 Young

PRC Ernst & Young heeft een overzicht opgesteld waarbij de scenario's opnieuw naast elkaar zijn gezet.
Hierbij heeft er echter geen integrale herberekening plaatsgevonden van de drie scenario's, waarbij
bijvoorbeeld consistent met de contante waarde is gerekend.
Onderstaand treft u een samenvatting van het overzicht op pagina 9 van het rapport van PRC Ernst &
Young aan.___________________
Scenario 1
Scenario IA Scenario 2
Scenarios
000
-7.369.275
-7.522.025
-4.398
-5.055.000
Totaal investeringen
Opbrengsten binnen de huidige
kaders van de scenario’s
1.300,000
_____ Opbrengst appartementen
-7.369.275
-5055.000
-4.398 000
-6 222.025
Subtotaal 1
Opbrengsten
ter
methodische
vergelijking van de scenario’s
380.000
1.492.000
2.125.000
Opbrengst Jodichemdreef
825.000
825.000
______ Opbrengst Scholeneiland
6.164.275
2.906 000
5.397.025
2.930.000
Subtotaal 2
Samengevat blijkt dat, bij een methodisch andere benadering, waarbij ook grondopbrengsten voor de
locatie Jodichemdreef in de beschouwing zijn betrokken, scenario l' op strikt financiële*2 gronden de
voorkeur verdient boven de scenario's 2 en 3.

Conclusies met betrekking tot de adviezen van ICS en PRS Ernst 4 Young
PRC Ernst & Young heeft een second opinion uitgevoerd op de berekeningen in het rapport van
ICS. In de second opinion heeft PRC Ernst & Young, inzake de vergelijkbaarheid van de
scenario's, een aantal waardevolle suggesties gedaan die door ons zijn overgenomen.

3a3.

Aanvullend overzicht dekking financiële last

PRC Ernst & Young heeft in nauw overleg met de gemeente een overzicht opgesteld waarbij de
diverse scenario's opnieuw naast elkaar zijn gezet. Voor de volledigheid merken wij op dat
scenario IA niet in de second opinion is betrokken. De uitwerking van dit scenario is van
ambtelijke zijde toegevoegd.
Op basis van de overzichten van ICS en PRC Ernst & Young is onderstaand een samenvattend
overzicht opgenomen waarin voor de diverse scenario's is opgenomen (bedragen * f 1.000):
* de noodzakelijke investering
* de incidentele extra jaarlasten
* de opbrengst bij alternatief ruimtegebruik
* totaal lasten 2001 t/m 2011
* lasten per jaar vanaf 2011
* een overzicht van de dekking

' Nu van ambtelijke zijde ook scenario IA in dit overzicht is verwerkt kan aangenomen worden dat de voorkeur van PRC Ernst &
Young naar scenario IA zou zijn uitgegaan
2 Vermeld dient te worden dat PRC Ernst & Young hierbij geen rekening heeft gehouden met de beschikbare dekkingsmiddelen. die
feitelijk ook bijdragen aan de financiële afweging.
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Tabel 1: Overzicht investeringen en Incidentele extra jaarlasten
IA

Scenario
Investeringen

6.090
794

6.090
947

138
7.022

138
7.175

210
137
347

2.000

1.980
278
2.000

4.880

4.258

175

140

175

140

210
137
347

Totaal
investering
+
incidenteel
(C=A+B)
Opbrengst appartementen, in minde
ring op de investering (D)

5.055

4.398

7.369

7.522

Netto investering (E=C-D)

5.055

4.398

7.369

1.300
6.222

Opbouw / nieuwbouw
Grondkosten
Inhaaldotatie voorziening onderhoud
Verplaatsing noodlokalen
Totaal investering (A)

2.880

Incidentele extra lasten

Noodlokalen
Rente grondgebruik
Totaal incidentele extra jaarlasten (B)

Toelichting Tabel 1.
Deze netto investering sluit aan op tabel 6 op blz. 9 van het rapport van PRC Ernst & Young.
De inhaaldotatie voorziening onderhoud (scenario's 1 en 1A) komt ten laste van de vrije reserves.
Deze post en de jaarlijkse dotaties zijn opgenomen om alle scenario’s goed vergelijkbaar te
maken.

Tabel 2: opbrengst alternatief ruimtegebruik
Scenario
Jodichemdreef
Huidige scholeneiland

IA
2.125

1.492

380
825

825

Toelichting Tabel 2.
Ten opzichte van het rapport van PRC Ernst & Young is bij scenario 2 f 380.000,- meer
opgenomen. Deze post is abusievelijk niet in tabel 6 van het rapport van PRC Ernst & Young
verwerkt. In tabel 3 van het rapport van PRC Ernst & Young is dit gegeven wel correct
opgenomen.
De opbrengst in scenario IA is gebaseerd op 3.585 m2 (4.550 m2 minus 965 m2 openbaar
gebied) tegen ƒ 500,00 / m2, verminderd met ƒ 300.000,- kosten bouw- en woonrijp maken.
De opbrengst van het alternatief ruimtegebruik op het huidige Scholeneiland is ƒ4,3 miljoen.
Daarop komen in mindering de kosten voor sloop en aanpassing van de infrastructuur
(ƒ 600.000,-) en de boekwaarde van de te amoveren schoolgebouwen (ƒ 2.915.000,-).
In de tabellen 3 en 4 worden de lasten bij de verschillende scenario’s weergegeven. De
jaarlasten in de jaren 2001 t/m 2011 variëren aanzienlijk (zie bijlage 7). Dit wordt veroorzaakt door
de extra kapitaallasten wegens buiten gebruik te stellen noodlokalen. Voor de vergelijkbaarheid is
in tabel 3 het totaal van de lasten tot en met 2011 opgenomen. In 2011 ontstaat een stabiele
situatie. In tabel 4 zijn de jaarlasten vanaf 2011 opgenomen.
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Tabel 3: Overzicht totale lasten tot en met 2011
Scenario
Totaal lasten t/m 2011
Kapitaallasten nieuwe investeringen
Dotatie voorziening onderhoud
Noodlokalen
Sub-totaal nieuwe lasten
Kapitaallasten huidige investeringen
Totaal

1

IA
2.106
2.887
175
5.168
3.476
8.644

1.631
2.502
140
4.372
3.476
7.749

4.976
2.321
536
7.833
1.168
9.001

4.110
2.321
536
6.967
1.168
8.135

Toelichting Tabel 3.
De jaarlasten in de jaren 2001 t/m 2011 variëren aanzienlijk (zie bijlage 7). Dit wordt veroorzaakt
door extra kapitaallasten wegens buiten gebruik te stellen noodlokalen. Voor de vergelijkbaarheid
is in dit overzicht het totaal van de lasten tot en met 2011 opgenomen. Vanaf het jaar 2011
ontstaat een stabiele situatie.
De dotatie aan de voorziening onderhoud is ontleend aan het rapport van PRC Ernst & Young
(dotatie van f 175.000,- per 2.400 m2 bvo). De voorziening heeft tot doel een zodanig niveau van
onderhoud te kunnen bekostigen dat de bestemming ten behoeve van het onderwijs
gewaarborgd blijft.
De kapitaallasten van de huidige investering betreffen in de scenario’s 1 en IA de bestaande
schoolgebouwen en de bestaande noodlokalen. In de scenario's 2 en 3 betreffen deze
kapitaallasten uitsluitend de noodlokalen; de boekwaarde van de bestaande schoolgebouwen is
in deze scenario’s afgeboekt ten laste van de herexploitatie van het scholeneiland

Tabel 4: Overzicht lasten vanaf 2011.
Scenario
Kapitaallasten nieuwe investeringen
Kapitaallasten huidige investeringen
Dotatie voorziening onderhoud
Noodlokalen
Totaal

IA
191
187
263

148
187
228

452

373

211

211

641

563

663

584

Toelichting Tabel 4.
De kapitaallasten van de huidige investering nemen langzaam af tot nihil in 2029.
De kapitaallasten van de nieuwe investeringen zijn gebaseerd op annuïteiten en blijven derhalve
stabiel. Het gebruik van noodlokalen is in alle scenario’s in 2011 beëindigd.

Tabel 5: Overzicht te dekken lasten tot en met 2011.
Scenario
Totaal lasten t/m 2011 (zie tabel 3)
Af: reeds gedekte huidige lasten
Te dekken nieuwe kapitaallasten en
Andere lasten 2001 t/m 2011
Opgenomen in de meerjarenbegroting
per jaar f 145.500; voor 11 jaren
Tekort voor 11 jaren
Is per jaar gemiddeld
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IA
8.644
3.476

7.749
3.476

9.001
3.476

8.135
3.476

5.168

4.273

5.525

4.659

1.600
3.568
324

1.600
2.673
243

1.600
3.925
357

1.600
3.059
278
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Toelichting Tabel 5.
Volgens de prognoses zal het aantal leerlingen in de komende jaren afnemen. Dit betekent dat
ook de uitkering uit het gemeentefonds zal afnemen. De klassenverkleining heeft echter tot
gevolg dat extra budgetten worden toegevoegd die mede voor investeringen in het project
scholenbouw Odijk kunnen worden aangewend. Ten behoeve van de klassenverkleining voor de
kernen Bunnik en Werkhoven zijn reeds bedragen opgenomen in de meerjarenbegroting.
De dekking van de per saldo hoger dan thans in de meerjarenbegroting opgenomen lasten zal
op basis van deze voorlopige cijfers worden betrokken bij het opstellen van de begroting 20012004.

Kanttekeningen
In alledrie de scenario's is er sprake van frictiekosten. In scenario 1 is dat bijvoorbeeld het
plaatsen van een 8 klassige noodschool voor de periode tijdens de verbouwing/uitbreiding en
hierbij nog, zonodig, eens 2 a 3 extra noodlokalen i.v.m. de klassenverkleining (kosten ƒ 175.000,). In de scenario’s IA, 2 en 3 betreffen de frictiekosten de piekopvang als gevolg van de
klassenverkleining voor de jaren tot aan realisatie van de nieuwbouw (52.500,- per jaar). Zo als
het zich nu laat aanzien zal de nieuwbouw niet in 2001 gerealiseerd zijn. Een zorgvuldige
behandeling van dit traject zal nog de nodige tijd vergen. In het overzicht is er rekening mee
gehouden dat er voor een langere periode huur van noodlokalen ter opvang van de piekbelasting
noodzakelijk is. Ook zal in overleg met de klankbordgroep huisvesting basisscholen Odijk bekeken
worden welke overige knelpunten in deze periode moeten worden opgelost. Een voorstel voor
uitbreiding van de lijdelijke huisvesting van de basisscholen in Odijk zal aan u worden voorgelegd.
In de calculatie is op dit moment een bedrag van ƒ 350.000,- incl. BTW opgenomen voor
projectmanagement. Op dit moment is het nog niet duidelijk of dit bedrag toereikend is. Te zijner
tijd bij de beschikbaarstelling van het totaalkrediet door uw raad zal ook het voorstel m.b.t. het
projectmanagement worden opgenomen . Vooralsnog zullen deze kosten worden betaald uit het
voorbereidingskrediet waarover u verderop een voorstel zult aantreffen.

Conclusie
Op basis van de dekkingsopzet kan de conclusie worden getrokken dat scenario 1A financieel de meest
aantrekkelijke is. Gezien het verschil in dekkingslast, tot en met 2011 is scenario 1A gemiddeld / 35.000,per jaar goedkoper dan scenario 3 en na 2011 gemiddeld ƒ 21.000,- per jaar, geven wij op basis van
onder andere onderwijskundige motieven de voorkeur aan scenario 3. Het in beeld brengen van andere
noodzakelijke investeringen voor het onderwijs in de gemeente achten wij niet opportuun. Immers, in het
Integraal Huisvestingsplan is aangegeven dat er op dit moment alleen voor de kern Odijk een nijpend
probleem is dat opgelost moet worden. De problemen voor beide andere kernen zijn voor het onderwijs
niet van dien aard dat daarvoor grote investeringen noodzakelijk zijn. Wel zullen investeringen ten behoeve
van de klassenverkleining noodzakelijk blijken. Hiervoor zijn echter al middelen opgenomen in de
meerjarenbegroting. De mogelijke verplaatsing van de Anne Frankschool wordt voornamelijk op
volkshuisvestelijke gronden voorgestaan en dient naar onze mening dan ook nu niet in deze financiële
afweging te worden betrokken.
De second opinion en het overzicht dekking financiële last in ogenschouw nemend kan geconcludeerd
worden dat er ten aanzien van de keuze voor de scenario's geen verandering optreedt ten opzichte van de
keuze gebaseerd op het rapport van ICS (bijlage 2).

3b.

Onderwijskundige motieven

Standpunt schoolbesturen
Het is de uitdrukkelijke wens van de scholen om onder één dak gehuisvest te worden. Zij zullen daarbij met
eikaars omstandigheden zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht rekening houden. Verder zijn zij van
mening dat er een aangepast programma van eisen dient te komen, gebaseerd op het eerdere programma
van eisen in het scenario van ver-/uitbouw. De schoolbesturen pleiten voor een haalbaarheidsonderzoek
voor het bouwenT^an een 'brede' school, waarbij de onderwijskundige aspecten voorop staan en waarbij
elementen van sport en spel (gymnastieklokaal), informatievoorziening (ICT en bibliotheek) en naschoolse
opvang eveneens aan de orde komen. Dit onder voorwaarde dat er tijdelijke ruimten in de vorm van
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noodlokalen of porta-cabins ter beschikking worden gesteld om de pijn te verlichten van de huidige
frictieproblemen. Zij vinden het acceptabel dat dit extra tijd kost. Ook staan zij niet afwijzend tegen het
gefaseerd realiseren van deze 'Brede school'. Tenslotte willen de schoolbesturen inzicht in de
huisvestingskosten (exploitatielasten) per stoeltje, nu en in de toekomst. Dit ook in relatie tot Duurzaam
Bouwen.

Visie gemeente
Door te kiezen voor volledige nieuwbouw van de scholen inclusief de naschoolse opvang en de
peuterspeelzaal wordt in Odijk een kindercentrum gerealiseerd voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 2
tot en met 12 jaar met de daarvoor noodzakelijke voorzieningen. In onze visie is deze bundeling van
voorzieningen een ideale combinatie voor die leeftijdsgroep. Deze gedachte verder uitwerken in de richting
van een brede school, in de vorm het realiseren van een bibliotheek en een gymnastiekzaal op hetzelfde
terrein, kan dit ideaalbeeld vervolmaken, maar is in onze ogen niet noodzakelijk. Een 'Brede school’ wil
immers niet zeggen dat alle daarbij behorende gebouwen aan elkaar gebouwd moeten zijn. Verder zijn het
merendeel van de activiteiten die in het Dorpshuis plaatsvinden gericht op andere maatschappelijke
groeperingen, zoals de ouderen. Ook de bibliotheekfunctie is voor een belangrijk deel op andere
doelgroepen gericht. Wij richten ons primair op de doelgroep van 2 tot en met 12 jaar. Derhalve is
verplaatsing van het dorpshuis, mede gezien de afstand tussen de scholen en het dorpshuis, niet
opportuun.
Ook is in een nieuwbouwsituatie sprake van 1 bouwdeel dat specifiek op de samenwerking tussen de drie
scholen is ingericht. In de verbouwingssituatie kan op zijn best naar optimalisatie binnen de fysieke
beperkingen van het huidige gebouw gestreefd worden. Een van deze beperkingen is de langgerekte
bouwmassa. Uitbreiding heeft als consequentie dat de scholen een jaar lang met bouwactiviteiten
geconfronteerd worden, diverse interne verhuizingen moeten ondergaan en gedurende deze periode ergens
in het dorp een grote noodschool moet worden geplaatst. Wij zouden het dan ook als een gemiste kans
beschouwen indien gekozen wordt voor uitbreiding van het huidige scholeneiland. Bij een keuze voor
scenario IA is het grote nadeel dat de scholen van elkaar gescheiden worden. Dat strookt niet met de
opvatting van de schoolbesturen en past niet in de visie van een kindercentrum van 2 tot en met 12 jaar.
Gezamenlijk gebruik van ruimten is niet of nauwelijks meer mogelijk en er ontstaat een andere manier van
concurrentie onder de scholen. Afstand en de aanwezigheid van naschoolse opvang zal nu een rol gaan
spelen bij de schoolkeuze. Tevens is de flexibiliteit bij groei en/of krimp van scholen moeilijker op te vangen
doordat iedere school nu een eigen gebouw heeft.
De onderwijskundige motieven om over te gaan tot nieuwbouw worden verder ingegeven door de knelpunten
op het huidige scholeneiland. Deze zijn de volgende:
tekort aan buitenruimte
tekort neven- en bergruimten
verkeersdrukte rond de scholen
huisvesting klassenverkleining
Bovengenoemde knelpunten kunnen op het huidige scholeneiland opgelost worden. Echter, het is niet
goed mogelijk de scholen daarmee zodanig in te richten dat gesproken kan worden van gebouwen die
geheel voldoen aan de eisen van deze tijd.
Voor wat betreft de wens van de schoolbesturen om inzicht te verkrijgen in de exploitatiekosten van de
nieuwe school kan vermeld worden dat dit samen met de schoolbesturen in beeld moet worden gebracht.
Wij beschikken immers niet over gegevens met betrekking tot de huidige exploitatielasten van de
schoolgebouwen. Deze zullen de schoolbesturen moeten aanleveren. Ons streven is er echter wel op
gericht om lagere exploitatielasten te realiseren dan dat de huidige gebouwen die hebben.
De kwaliteitseisen in het kader van ‘Duurzaam Bouwen’ liggen minimaal op het niveau van de Tommelmaatlat. Nadere uitwerking van de normen, vooral ook gericht op verlagen van de energielasten zal in
samenspraak plaatsvinden.

Conclusie
Op basis van onderwijskundige motieven wordt de conclusie getrokken dat nieuwbouw de meest
aantrekkelijke optie is.
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3c.

Eindconclusie nieuwbouw of uitbreiding

Bij de keuze voor nieuwbouw of uitbreiding spelen voornamelijk de aspecten financiën en
onderwijskundige motieven een belangrijke rol. De financiële vergelijking heeft aangetoond dat puur op
financiële gronden de keuze voor scenario 1A de juiste zou zijn. Echter op basis van de vermelde
onderwijskundige motieven én gezien het geringe verschil in kapitaallasten zijn wij van mening dat de
keuze voor nieuwbouw gecombineerd met appartementen de juiste is. Bijkomend voordeel bij de keuze
voor nieuwbouw is dat er ongeveer 2.000 m2 extra beschikbaar komt voor woningbouw. Het huidige
scholeneiland is namelijk groter dan het benodigde terrein voor het nieuwe scholeneiland. Bovendien
kunnen er op de nieuwe school nog een flink aantal appartementen worden gebouwd. Binnen de schaarse
mogelijkheden die wij hebben voor woningbouw is dit in onze ogen een extra argument voor totale
nieuwbouw.
Op basis van de dekkingsopzet kan de conclusie worden getrokken dat scenario 3 financieel qua dekking
niet past binnen de begroting en meerjarenraming.
De dekking van de per saldo hoger dan thans in de meerjarenbegroting opgenomen lasten zal op basis
van deze voorlopige cijfers worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2001.

Voorste;
Bovenstaande in acht genomen wordt voorgesteld om ten behoeve van de onderwijshuisvesting in Odijk te
kiezen voor nieuwbouw.

4.

Locatiekeuze

De locatiekeuze is voornamelijk afhankelijk van de volgende aspecten:
planologisch
stedenbouwkundig
verkeer
onderwijskundig
tijd

4a

Planologische en stedenbouwkundige afweging

Standpunt schoolbesturen
Planologisch dienen de scholen volwaardig te worden ingepast en niet in een ‘restruimte’ te worden
geplaatst.

Visie gemeente
Onderstaand treft u de planologische en stedenbouwkundige overwegingen aan. Onder 'kanttekeningen'
zijn nog nadere aspecten opgenomen met betrekking tot deze afwegingen. Deze dienen bij de uiteindelijke
keuze te worden betrokken.
Voor de eventuele gehele verplaatsing van de scholen van het scholeneiland Odijk zijn in principe twee
locaties denkbaar:
1
Jodichemdreef
2
Rijneiland
De stedenbouwkundige heeft in de eerste verkenning aangegeven dat de nieuwbouw op beide locaties
goed mogelijk is. Met betrekking tot de locatie Riineiland zullen de plannen voor de bouw voor 200 tot 250
woningen (model tuindorp) naar verwachting het komende jaar concreet vorm gaan krijgen. De realisatie
van het nieuwbouwcomplex op Rijneiland zou gevolgen hebben voor de bestaande plannen. Echter, in het
gebied Rijneiland is voldoende ruimte. Dit vindt zijn oorzaak in de beperking die de gemeente bij de
opstelling van de_structuurvisie opgelegd heeft gekregen ten aanzien van het totale woningbouwvolume. Er
kunnen meer woningen worden gebouwd dan binnen de structuurvisie is toegestaan. Door de scholen in
dit gebied te plannen kan er wel sprake zijn van een intensiever grondgebruik zonder dat dit ten koste
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hoeft te gaan van de gedachte woningbouw. Dit wordt nog versterkt indien gekozen wordt voor de
combinatie scholen - appartementen. Dit zal de exploitatie van het plan Rijneiland verstevigen.
Met betrekking tot de locatie Jodichemdreef (UW IX 2' fase) is het volgende van belang. De locatie heeft
de bestemming “Woondoeleinden". Het betreft het laatste plandeel van het bestemmingsplan Dalenoord
wat in de jaren '80 en '90 is gerealiseerd. Woningbouw kan pas gerealiseerd worden als de
hoogspanningslijn is omgelegd en als er ruimte is in het woningbouwprogramma.
De verwachting is dat de uitvoering van de omleiding van de hoogspanningslijn eind 2000 kan starten. Een
jaar later, eind 2001 kan de bestaande leiding verwijderd zijn.
Gezien de geldende bestemming is voor de eventuele bouw van scholen een vrijstellingsprocedure
noodzakelijk. Planologisch heeft Rijneiland een lichte voorkeur boven de Jodichemdreef aangezien de
Jodichemdreef nu de bestemming wonen heeft en Rijneiland nog in ontwikkeling is. Voor Rijneiland
worden dan ook minder bedenkingen verwacht dan voor de locatie Jodichemdreef. Rekening moet worden
gehouden met bezwaren.
Gezien het benodigde ruimtebeslag en de specifieke functie zijn er in Odijk geen andere locaties te vinden.
Zowel de huidige locatie van het scholeneiland aan de St. Nicolaaslaan als beide genoemde locaties vallen
in het plangebied van het voorontwerp bestemmingsplan Dorp Odijk (Dorpenplannen)
Bovenstaand is uitgegaan van een positief scenario. Het is niet ondenkbaar dat de procedure, mede naar
aanleiding van moqeliike bedenkingen aanmerkelijk langer zal duren. Hoeveel langer dit zal zijn is niet
exact aan te geven, vooralsnog kan hiervoor één jaar extra worden gerekend. Dit zou betekenen dat als de
bouwvergunning in september 2000 ingediend kan worden, in april 2002 vergunning wordt verleend.
Bij een goede inpassing hoeven op de locatie Rijneiland geen al te grote bedenkingen te worden verwacht.
Gevolg van de inpassing is wel dat een flink deel (naar schatting ongeveer 25%) van Rijneiland al wordt
bepaald, voordat er sprake is van enige woningbouw, als gevolg van de scholenbouw, Woonzorgcomplex
en het Medisch centrum. Er kan echter wel een goede invulling worden gegeven aan het middenterrein
rondom de sporthal voor maatschappelijke voorzieningen.
De keuze voor het ‘Kodak-terrein’ hebben wij niet in onze overwegingen meegenomen omdat gesplitste
verkoop voor de eigenaar niet aan de orde is.

Conclusie
Op basis van planologische motieven zijn beide opties goed mogelijk. De Jodichemdreef heeft als
voordeel de reeds aanwezige infrastructuur en de ligging van het terrein binnen de Singel terwijl Rijneiland
als voordeel heeft dat inbedding van het scholeneiland in het plan soepel kan plaatsvinden en er geen
extra afhankelijkheden zijn qua procedures (omleiding van de hoogspanningsmasten en mogelijke
bezwarenprocedures) en er de vrijheid is om in de totale aankleding van de wijk te kunnen sturen in de
sfeer van inpassing en een verantwoorde infrastructurele afwikkeling. Verder is er op Rijneiland sprake van
een optimaal grondgebruik zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de gedachte woningbouw. Dit zal de
exploitatie van het plan Rijneiland verstevigen en het terrein Jodichemdreef behouden voor woningbouw.
Op basis van planologische motieven hebben wij dan ook een voorkeur voor Rijneiland.

4b.

Verkeerskundige afweging

Standpunt schoolbesturen
De schoolbesturen zijn van mening dat de verkeersveiligheid in de verschillende scenario’s duidelijk een
rol van betekening dient te spelen.

Visie gemeente
Voor wat het verkeer betreft is het duidelijk dat in alle gevallen er sprake is van passende
verkeersmaatregelen. Aangezien Rijneiland nog geheel ontwikkeld moet worden is het aannemelijk dat hier
de verkeersmaatregelen eenvoudiger zijn in te passen dan op de Jodichemdreef. Echter, de
Jodichemdreef biedt ook voldoende mogelijkheden om het verkeer goed te kunnen afwikkelen. Voordeel
van de locatie Jodichemdreef is dat deze zich binnen de Singel bevindt.

Conclusie
In alle gevallen zullen er verkeerskundige maatregelen moeten worden getroffen, zodat er een goede

14.Keuze nieuwb.scholen.37.doc

12

afwikkeling van het verkeer kan plaatsvinden en de kinderen op een veilige wijze naar school kunnen gaan.
De beide locaties onderscheiden zich daar niet in.

4c.

Onderwijskundige afweging

Standpunt schoolbesturen
De schoolbesturen kiezen unaniem voor het Rijneiland als toekomstige locatie. De voornaamste reden
waarom de scholen voor Rijneiland kiezen is de kwaliteit van het onderwijs.
In het Integraal
Schoolonderzoek van de Rijksinspectie dat in november 1997 op de Nicolaasschool is gehouden
constateert de inspectie een groot verlies aan leertijd. “De tijd nodig voor het reizen met de groep naar het
gymnastieklokaal en terug is 30 minuten”. De reistijd wordt nog verder vergroot met de keuze voor de
Jodichemdreef. Zij zijn van mening dat de inlevering van zoveel leertijd onverantwoord is. Daarnaast
vormen weersomstandigheden een probleem omdat dit de afhankelijkheidsfactor is of er wel
gymnastiekondenwijs op dat moment kan worden gegeven. Tevens speelt de verkeersveiligheid een rol als
leerlingen naar elders moeten voor het gymnastiekonderwijs.

Visie gemeente
Onderwijskundig gezien is er geen verschil tussen de Jodichemdreef en Rijneiland met uitzondering van de
plek waar het gymnastiekonderwijs wordt gehouden. Indien gekozen wordt voor de Jodichemdreef is de
afstand tussen de scholen en het dorpshuis hemelsbreed ongeveer 700 meter. De afstand hemelsbreed tot
de sporthal is ongeveer 850 meter.
Volgens de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bunnik’ blijkt de noodzaak van
nieuwbouw voor een gymnastieklokaal uit het afwezig zijn van mogelijkheden om binnen 1 km
hemelsbreed bij noodzakelijk gebruik van ten minste 20 klokuren gebruik te maken van een of meer
gymnastiekruimten. Verder is het dorpshuis voor de exploitatie van het gymnastieklokaal min of meer
afhankelijk van het onderwijsgebruik.

Conclusie
Vanuit onderwijskundig oogpunt is er vanwege de afstand tot de gymnastieklocaties een voorkeur voor de
locatie Rijneiland.

4d.

Eindconclusie locatiekeuze

Voorgesteld wordt om een keuze te bepalen op Rijneiland. Hierbij is er voornamelijk een afweging gemaakt
tussen het criterium van een vroegtijdige invulling van een deel van 'Rijneiland' en het onderwijskundige
criterium van de afstand tot aan de gymnastieklokalen.
Op basis van planologische motieven zijn beide opties goed mogelijk. De Jodichemdreef heeft als
voordeel de reeds aanwezige infrastructuur en de ligging van het terrein binnen de Singel terwijl Rijneiland
als voordeel heeft dat inbedding van het scholeneiland in het plan soepel kan plaatsvinden en er geen
extra afhankelijkheden zijn als procedures (omleiding van de hoogspanningsmasten en mogelijke
bezwarenprocedures) en er de vrijheid is om in de totale aankleding van de wijk te kunnen sturen wat
betreft inpassing en een verantwoorde infrastructurele afwikkeling. Verder is er op Rijneiland sprake van
een optimaal grondgebruik zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de gedachte woningbouw. Dit zal de
exploitatie van het plan Rijneiland verstevigen en het terrein Jodichemdreef behouden voor woningbouw.
Verkeerskundige maatregelen moeten in beide gevallen worden getroffen, zodat er een goede afwikkeling
van het verkeer kan plaatsvinden en de kinderen op een veilige wijze naar school kunnen gaan. De beide
locaties onderscheiden zich daar niet in. Vanuit onderwijskundig oogpunt is er vanwege de afstand tot de
gymnastieklocaties een voorkeur voor de locatie Rijneiland.
Alles overziend gaat onze voorkeur uit naar de locatie Rijneiland.

Voorstel
Bovenstaande in-acht genomen wordt voorgesteld om de locatie voor de nieuwbouw van de scholen te
bepalen op Rijneiland.
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5.

Keuze scenario 2 of 3

Standpunt schoolbesturen
De schoolbesturen zijn het eens met de bouw van in totaal 22 leslokalen gebaseerd op een stabiele
situatie die in 2010 bereikt moet zijn. Zij willen echter geen noodlokalen meer maar kiezen voor
schoolwoningen. Dit impliceert bovendien een keuze voor scenario 3.

Visie gemeente

Bij de afweging tussen scenario 2 of scenario 3 spelen voornamelijk de aspecten tijd, financiën en
planologische/stedenbouwkundige overwegingen een belangrijke rol.
Voor wat betreft het aspect tijd moet er rekening mee worden gehouden dat indien gekozen wordt voor
scenario 3 de doorlooptijd verlengd zal worden, omdat er met een 'derde' in zee gegaan wordt. Deze
derde kan bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie of een projectontwikkelaar zijn. Het is vanwege het
tijdsaspect belangrijk om nu reeds gesprekken aan te gaan met mogelijke partners ter uitvoering van dit
scenario. Voorwaarden om tot deelname van deze partner te besluiten -en dus voor scenario 3 te kiezenzijn:
zij moet volgend zijn op het programma van eisen van de scholen;
zij moet de architectenkeuze accepteren;
zij moet snel op dit project kunnen inspringen.
Aspecten die hierbij spelen zijn: wat gaan we realiseren, welk soort woningen, welke doelgroep en in welke
constructie gaan we dit realiseren. Bij dit laatste kan gedacht worden aan financiering, eigendom en
beheer. Naar verwachting moet zeker rekening worden gehouden met een verlenging van de doorlooptijd
met een half jaar. Een en ander is verwerkt in een aangepaste planning (bijlage 5) en heeft tot gevolg dat
de einddatum van het project wordt verschoven naar December 2002. Overigens gaat deze planning uit
van een positief scenario. Aanpassing van deze planning verder in de tijd moet zeker niet uitgesloten
worden geacht.
Voor wat betreft het financiële aspect wordt verwezen naar 3a3 waaruit blijkt dat de dekkingslast in
scenario 2 ongeveer ƒ 80.000,-- structureel hoger is dan bij scenario 3. Bij het definitieve voorstel aan uw
raad over de beschikbaarstelling van het totaalbudget zal ook een definitief dekkingsvoorstel worden
voorgelegd.
Bijkomend voordeel voor scenario 3 is de mogelijkheid om een deel van de te bouwen appartementen
vooralsnog in te richten als schoolwoningen. Voorlopig wordt vastgehouden aan de verplaatsing van de
noodlokalen, tenzij blijkt dat eenvoudig en tegen dezelfde kosten schoolwoningen te gebruiken zijn.

5a.

Eindconclusie keuze scenario

Scenario 3 is aanzienlijk voordeliger dan scenario 2 aangezien de gunstige gevolgen van het meervoudig
grondgebruik door de combinatie met woningen ten gunste komen aan de onderwijsnieuwbouw. Wij
stellen dan ook voor om de stedenbouwkundige samen met de architect de opdracht te geven om dit
scenario in te passen in de gekozen locatie. Voor wat betreft de keuze van de architect hebben wij
besloten om het advies van de klankbordgroep 'huisvesting Odijk’ te bekrachtigen en aan GAJ Architecten
uit Arnhem de opdracht te verstrekken voor dit project.
Verder kunnen er gesprekken worden aangegaan met mogelijke partners voor dit scenario.
Er dient een voorbehoud te worden gemaakt in de wijze waarop in de dekking wordt voorzien. De dekking
van de per saldo hoger dan nu in de meerjarenbegroting opgenomen lasten zal op basis van de
voorlopige cijfers worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2001
Op het moment dat het definitieve besluit tot het beschikbaarstellen van het krediet voor de realisatie van
dit project aan de orde komt zal ook het definitieve voorstel met betrekking tot de dekking aan u worden
voorgelegd.

Voorstel:

Voorgesteld wordTom te kiezen voor scenario 3 en de stedenbouwkundige in samenwerking met de
architect dit scenario in te laten passen in de gekozen locatie en gesprekken aan te gaan met mogelijke
partners.
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Beschikbaarstellen voorbereidingskrediet

ICS-Adviseurs heeft aan de hand van een algemene kostenraming een onderverdeling naar soort kosten
opgesteld (zie bijlage 6). Het betreft een eerste algemene raming die wellicht gedetailleerd lijkt, maar op
basis van algemene uitgangspunten is opgesteld. Het betreft daarom nog geen definitieve raming.
Uitgangspunt bij deze raming zijn alleen de kosten voor de scholen met de naschoolse opvang en de
peuterspeelzaal. Totale bruto vloeroppervlakte is 3.300 m2 (2.900 m2 voor de scholen en 400 m2 voor de
naschoolse opvang en de peuterspeelzaal). Bij de berekening van ICS, ten behoeve van het
voorbereidingskrediet, is nog geen rekening gehouden met de bouw van appartementen boven op de
scholen. Aangezien bij de bouw van een laag woningen boven de scholen de totale omvang van het
project enorm toeneemt, kunnen de verhoudingen voor de diverse kosten afwijken.
ICS Adviseurs heeft op basis van deze algemene uitgangspunten een voorbereidingskrediet berekend van
/ 931.811(excl. BTW), voor architecten en adviseurs (directiekosten). Aangezien het op dit moment nog
niet volstrekt helder is voor welke definitieve variant er wordt gekozen en welk een definitief
voorbereidingskrediet hier bij hoort wordt voorgesteld om vooralsnog te volstaan met een
voorbereidingskrediet van ƒ 660.000,- (incl. BTW). In dit bedrag zitten 30% van de kosten van de architect
opgenomen (ƒ 114.000,-) en de kosten voor de Energie- en Wateradviseur (ƒ 58.000,-), de constructeur
(ƒ92.000,-), de adviseur projectmanagement (ƒ 350.000,-), de adviseur programma van eisen
(ƒ25.000,-), de kosten voor grondonderzoek en sonderingen (ƒ 6.000,-) en onvoorzien (ƒ 15.000,-). Dit
bedrag geeft derhalve vooralsnog voldoende ruimte om slagvaardig te werk te kunnen gaan. Deze kosten
zullen worden geactiveerd (incl. rentelasten) en worden betrokken bij de dekking van de totale
projectkosten.

Voorstel
Voorgesteld wordt om een voorbereidingkrediet groot ƒ 660.000,- beschikbaar te stellen.

RESUMÉ
Voorgesteld wordt om:
1. Ten behoeve van het project 'scholenbouw' Odijk te kiezen voor nieuwbouw gecombineerd met
appartementen en de locatie te bepalen op Rijneiland.
2. Een voorbereidingkrediet groot ƒ 660.000,- beschikbaar te stellen.
3. De stedenbouwkundige de opdracht te verstrekken om het nieuwbouwcomplex in te passen in
Rijneiland.
4. Overleg aan te gaan met mogelijke partners over de mogelijkheden tot participatie in dit project.

Wij stellen u voor de ter inzage liggende begrotingswijziging vast te stellen.
Wij hebben de commissies voor Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Volksgezondheid en die voor Welzijn,
Onderwijs en Sociale Zaken en die voor Financiën en Economische Zaken geraadpleegd in de gezamenlijke
vergadering van 15 maart 2000.
De adviezen liggen op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.

Odijk, 21 maart 2000.
Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris,
de loco-burgemeester,
mw. JAM. v.d. Sande

14.Keuze nieuwb.scholen 37.doc

mw. drs. E.N. van Stralen-Haakma

gemeente Bunnik
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De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 maart 2000, nr. RV 00-37;

besluit:
1.
2.
3.
4

Ten behoeve van het project ‘scholenbouw' Odijk te kiezen voor nieuwbouw gecombineerd met
appartementen en de locatie te bepalen op Rijneiland.
Een voorbereidingkrediet groot ƒ 660.000,- beschikbaar te stellen.
De stedenbouwkundige de opdracht te verstrekken om het nieuwbouwcomplex in te passen in
Rijneiland.
Overleg aan te gaan met mogelijke partners over de mogelijkheden tot participatie in dit project.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 maart 2000.

De raad voornoemd,
de secretaris,

14 Keuze meuwb.scholen 37 doe

de voorzitter,

