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In te stemmen met de ambitie om van 21 naar 12 schoolgebouwen voor het
primair onderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) en van 12 naar 10
sportaccommodaties in 2030 te gaan. Die ambitie in twee fasen te realiseren,
namelijk:
- Ie fase 2016 - 2023, de wijken Vreeswijk, Doorslag, Batau Noord, Batau
Zuid en Fokkesteeg;
- 2e fase 2023 - 2030, de andere wijken.
In te stemmen met het uitvoeren van een financieel haalbaarheidsonderzoek en
het vervolgproces op wijkniveau in de l e fase. Het budget van
€ 30.250,- te onttrekken aan de post "reserve scholen en maatschappelijk
vastgoed".

Aanleiding en probleembeschrijving

Problematiek school- en sportgebouwen
De meeste schoolgebouwen en sportaccommodaties in Nieuwegein komen voort uit de
behoeften van een snel groeiende stad in de jaren '70 en '80, die anno 2016 niet meer
up to date zijn. Voor sport betekent dat een herijking van de sportaccommodaties met
de vraag: Welke behoefte is er en aan welke eisen moet een sportaccommodatie in de
toekomstige tijd voldoen? Uit gesprekken met het onderwijsveld in 2014 kwam sterk
naar voren dat de oude schoolgebouwen niet meer kunnen voldoen aan de
hedendaagse en toekomstige wensen voor het geven van onderwijs. Die constateringen
zijn de aanleiding voor de "verkenning onderwijshuisvesting (primair onderwijs) sportaccommodaties 2030", omdat:
Een deel van accommodaties voor onderwijs en sport aan het einde van de
technische levensduur (bouwjaren 1970-1977) is.
Die accommodaties zijn toe aan renovatie, sloop of vervangende nieuwbouw.
Die schoolgebouwen zijn niet meer flexibel om nieuwe onderwijsconcepten te
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kunnen uitvoeren.
De exploitatiekosten navenant stijgen met de jaren van ouderdom.
De capaciteit van de stroomvoorziening in de schoolcomplexen is ontoereikend
o.a. voor het geven van digitaal onderwijs.
Het binnenklimaat niet voldoet aan de gewenste eisen.
In de diverse schoolgebouwen leegstand is.

Voor de sportaccommodaties geldt daarbij dat de bezetting niet overal optimaal is. De
reden hiervoor is dat gymnastieklokalen vooral onder schooltijd worden gebruikt en de
sporthallen voornamelijk 's avonds en in het weekend. De trend is ook dat steeds
minder mensen zijn aangesloten bij het traditionele sportverenigingsleven. Zij sporten
flexibel en veelal in de openbare ruimten. Sporters die wel I d zijn van een
sportvereniging lopen vaak tegen de beperkte mogelijkheden van de bestaande
accommodaties aan. Bijvoorbeeld dat de maatvoering van de zaal niet voldoet aan de
eisen van hun sport. In het rapport van Hospitality Consultants (HC), herijking binnenen buitensportaccommodaties, zijn de financiële knelpunten beschreven en welke
capaciteit er noodzakelijk is voor de uitoefening van sport inclusief het
bewegingsonderwijs.
Zie bijlage 1: Rapport van Hospitality Consultants (HC), herijking binnen- en
buitensportaccommodaties gemeente Nieuwegein. Dit rapport is gezamenli k met de
gemeente opgesteld.
Een ander aspect voor de sportaccommodaties is dat het gemeentebestuur een
bezuinigingstaakstelling van € 781.000,- heeft opgelegd. In dit kader wordt gekeken of
de huidige configuratie van binnensportaccommodaties kan worden teruggebracht.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de ambitie van multifunctionele
binnensportaccommodaties.
Al deze feiten hebben er toe geleid dat het college een verkenningstraject in gang heeft
gezet om de mogelijkheden, de kansen en de ambities te onderzoeken voor het
realiseren van toekomstbestendige school- en sportgebouwen.
Noot: De toekomstige behoefte voor de buitensportaccommodaties zal niet veel
verschillen met de huidige situatie vandaar dat de buitensport niet meegenomen is in
de verkenning en herijking van de sportaccommodaties.
4

Gewenst maatschappelijk effect

Dat de inwoners van Nieuwegein in goed geoutilleerde gebouwen onderwijs kunnen
volgen en sport- en ander soortige activiteiten kunnen uitoefenen. Daarnaast dat de
school- en sportgebouwen kunnen voldoen aan de huidige- en toekomstige
wensen/eisen voor onderwijs en sport.
Bestaand beleidskader
Op grond van de Wet op het primair onderwijs heeft de gemeente de zorgplicht
voor onderwijshuisvesting en voor accommodaties ten behoeve van het
bewegingsonderwijs.
De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nieuwegein
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2015. (raadstuknummer 2014 - 405).
De verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs gemeente
Nieuwegein 2016. (raadstuknummer 2016 - 025).
Visie Sport & Bewegen 2015 - 2018 (raadstuknummer 2014 - 458).

Voorgestelde oplossing

Als start van de verkenning staat centraal: De stip op de horizon in 2030, het "out of
the box" denken, met hierbij de vraag: "Hoe kunnen we als gemeente inspelen op de
behoefte vanuit de samenleving ten aanzien van school- en sportgebouwen anno
2030?". De beide vraagstukken (onderwijs en sport) hebben wij als één opgave
opgepakt. Door die integrale aanpak biedt dit kansen om beter te voorzien in de
behoeften van leerlingen, leerkrachten, ouders, sporters, wijkbewoners en door functies
te verweven kunnen school- en sportgebouwen geoptimaliseerd en gemoderniseerd
worden.
De verkenning is in samenwerking met de besturen van de sportverenigingen en
scholen en stakeholders/inwoners uit de stad uitgevoerd.
In paragraaf 9 "Communicatie aspecten" geven wij een uitgebreide beschrijving van het
verkenningsproces.
Uit al die gesprekken met de shareholders en stakeholders zijn diverse ambities
benoemd voor het toekomstbestendig maken van school- en sportgebouwen, namelijk:
Ambities voor onderwijs en sport
•
Krachtige en levensvatbare schoolgebouwen en sportaccommodaties
•
Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit
•
Kansen voor nieuwe concepten (onderwijs-kinderopvang-sport, educatie,
buurtinitiatieven).
•
Multi Functionele Accommodaties (MFA) met daarin afhankelijk van de behoefte en
mogelijkheden:
o Onderwijsfunctie;
o Sportfunctie;
o Kinderopvangfunctie;
o Buurtfunctie
De Multi Functionele Accommodatie (MFA) is het hart van de wijk.
Flexibiliteit ten aan zien van o.a. functies, omvang, gebruik, activiteiten.
Streven naar circa 12 schoollocaties van circa 300 - 600 leerlingen per
schoollocatie. (Gebaseerd op gemiddeld 5000 basisschool leerlingen per jaar
volgens bevolkingsprognose 2016 - 2038).
Een optimale spreiding van school- en sportgebouwen over de stad.
Duurzaam bouwen volgens de norm van "Bijna Energie Neutraal Gebouw" (2020)
en Frisse Scholen kwaliteit A en of B.
Een optimale bezettingsgraad van tussen 8.30 - 23.00 uur (sport en MFA's).
Sportgebouwen zo dicht mogelijk bij een onderwijslocatie i.v.m. het
bewegingsonderwijs.
Kiezen voor sportzalen bij vervanging van gymnastieklokalen.
Sportaccommodaties toegankelijk maken om een bredere rol in de wijk te
vervullen en geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik.
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Uitwerking: Stip op de horizon in 2030
Uit het onderzoek "herijking sportaccommodaties" is de conclusie te trekken dat de
optie om een gymnastieklokaal te sluiten en twee gymnastieklokalen te vervangen door
een sportzaal het beste aansluit bij de toekomstige sportbehoefte. Het aantal
sportaccommodaties gaat van 12 naar 10. Zie het rapport "herijking binnen- en
buitensportaccommodaties" optie 1, op bladzijde 36.
Voor onderwijshuisvesting is na de overleggen met de schoolbesturen de conclusie te
trekken dat circa 12 schoollocaties van circa 300 - 600 leerlingen per schoollocatie het
beste is voor levensvatbare schoolgebouwen.(Gebaseerd op gemidd J 5000 basisschool
lee ngen per jaar vole
bevolkingspn lose 2
3).
Gezien het bovenstaande willen wij als ambitie stellen dat Nieuwegein in 2030 beschikt
over 12 gebouwen met de onderwijsfunctie voor het primair onderwijs en 1
sportaccommodaties. En deze gebouwen voldoen aan de wensen/eisen van onderwijs
en sport en die gebouwen zijn in voldoende mate verspreid over de gemeente
Nieuwegein.
De andere genoemde ambities komen terug in de dialogen met de wijkstakeholders
tijdens het vervolgproces.
Om de genoemde ambities te realiseren willen wij de periode 2016 - 2030 opsplitsen in
twee fasen. De argumentatie voor de twee fasen zijn vier criteria:
A. De slechte technische staat van het gebouw, de exploitatielasten en de
hoeveelheid leegstand.
B. De samenhang tussen wijken in verband met leerlingen aantallen en tijdelijke
herhuisvesting tijdens de bouwperiode.
C. De schoolbesturen hebben tijd nodig om tot een juiste afweging van hun
schoollocaties te komen.
D. De gemeente en de schoolbesturen kunnen niet alles in één keer verwezenlijken
^financieel).
Door de combinatie van de vier criteria in samenhang te beoordelen komen wij tot de
volgende fasering:
l e fase 2016 - 2023, wordt verdeeld in twee delen;
l e deel 2016 - 2019, de wijken Vreeswijk, Doorslag en Fokkesteeg.
Zwaarwegend zijn de punten A en D.
2e deel 2018 - 2023, de wijken Batau Noord, Batau Zuid.
Zwaarwegend zijn de punten A, B en C
Een voordeel om de I s fase op te splitsen in twee delen is dat de ervaringen die
opgedaan worden in het l e deel gebruikt worden in het 2 e deel. Dat geldt voor zowel
schoolbesturen, sportbesturen en gemeente.
2e fase 2023 - 2030
De andere wijken. Zwaarwegend zijn de punten C en D.
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Het vervolgproces.
Na besluitvorming door u worden in de wijken van de l e fase wijkdialogen met
de wijkstakeholders en het financieel haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
(september 2016).
De resultaten worden verwerkt in een conceptplan per wijk.
De plannen met financiële onderbouwing worden in een raadsvoorstel aan u
voorgelegd, eind 2016 of begin 2017.
Haalbaarheidsonderzoek
Voordat wij eind 2016/ begin 2017 aan u het definitieve voorstel "onderwijshuisvesting
PO - sportaccommodaties 2030" ter besluitvorming kunnen voorleggen is het
noodzakelijk dat een onderzoeksbureau een financiële onderbouwing opstelt voor
renovatie en of vervangende nieuwbouw in de l e fase. De kosten voor het financieel
haalbaarheidsonderzoek en voor de dialogen met de wijkstakeholders worden geraamd
op € 30.250,-.
7

Alternatieven

U zou kunnen besluiten om niet akkoord te gaan met de verkenning
onderwijshuisvesting (primair onderwijs) - sportaccommodaties 2030.
Wij vinden dat echter geen optie omdat dan de geschetste huidige situatie in paragraaf
3 "Aanleiding en probleembeschrijving" verslechtert, zoals:
Er ontstaat een neerwaartse spiraal aan exploitatielasten.
De bezettingsgraad blijft laag.
De leegstand van klaslokalen wordt niet opgelost.
De stroomvoorzieningen bij een aantal scholencomplexen (MFA's ) moeten
worden aangepast, extra financiële investering voor de gemeente.
De sportaccommodaties en schoolgebouwen voldoen niet aan de wensen/eisen
van de sportverenigingen en het onderwijs.
Daarnaast zijn de consequenties op termijn:
de gemeente zal alsnog moeten investeren vanwege de zorgplicht die de
gemeente heeft voor in onderwijshuisvesting en voor accommodaties ten
behoeve van het bewegingsonderwijs;
het opgebouwde vertrouwen en samenwerking tussen de schoolbesturen,
sportbesturen en de gemeente zal negatief beïnvloed worden.
8

Financiële aspecten

In deze paragraaf geven wij u het financiële kader aan.
Onderwijs.
Op grond van de Wet op het primair onderwijs en de "verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Nieuwegein 2015" is er een onderscheid tussen
verantwoordelijkheden van de gemeente en van het schoolbestuur met betrekking tot
huisvesting:
De gemeente is verantwoordelijk voor nieuw (vervangende) bouw.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud, groot onderhoud en
renovatie
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De verantwoordelijkheid voor levensduur verlengende renovatie (circa 25 - 40
jaar) is wettelijk niet geregeld. De wetgever gaat er vanuit dat dit in
gezamenlijk overleg wordt opgelost.
Tijdens een overleg met de schoolbesturen en gemeente (18 april 2016) hebben de
schoolbesturen uitgesproken dat zij de intentie hebben om de financiële opgave voor
vernieuwing van schoolgebouwen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zien. Er zijn
door de schoolbesturen nog geen concrete uitspraken gedaan over hun financiële bijdrage.
Sport.
De gemeente is verantwoordelijk voor de sportaccommodaties zowel voor het onderhoud
als nieuwbouw. Op basis van de uitkomst van het rapport van HC zullen de gewenste en
noodzakelijke investeringen voor renovatie en nieuwbouw van sportaccommodaties worden
opgenomen in het Meerjarige investeringsplan (MIP).
Financiële mogelijkheden 2016 - 2030.
In het financiële meerjarenperspectief zoals opgenomen in de kadernota 2017 wordt op
hoofdlijnen een beeld gegeven van het meerjarige investeringsplan (MIF1) over een
langere periode. In de MIP zijn daarom de concrete investeringsplannen voor
onderwijshuisvesting en de sportaccommodaties nog niet opgenomen. Het meerjarige
beeld van de onderwijs- en sportinvesteringen worden in het najaar toegevoegd aan
het MIP. In de jaarschijven van 2016 - 2020 is circa € 12 miljoen investeringsruimte
beschikbaar.
De kadernota 2017 wordt op 30 juni 2016 met u besproken.
In het najaar van 20: 6 worden aan de hand van het financieel haalbaarheidsonderzoek
met de schoolbesturen concrete afspraken gemaakt over hun financiële bijdrage. De
gemeente is ook aan het onderzoeken of er ook subsidie mogelijkheden zijn, Nationaal
en of Europees, voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen (installaties/
bouwkundig) in de school-en sportgebouwen.
In het raadsvoorstel dat wij u eind 2016 of begin 2017 aanbieden zal duidelijk worden
welke investeringen er nodig zijn om de plannen voor de l e fase te realiseren
Financieel haalbaarheidsonderzoek
Het college stelt aan u voor om voor het uitvoeren van een financieel
haalbaarheidsonderzoek en het vervolgproces op wijkniveau in de l e fase een bedrag
van € 30.250,- beschikbaar te stellen. Dat bedrag te onttrekken aan de post "reserve
scholen en maatschappelijk vastgoed".
Zie bijlage 2: Wijziging programmabegroting, nummer 6.
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Communicatie aspecten

In de periode 2014 - 2016 zijn voor de verkenning onderwijshuisvesting PO sportaccommodaties 2030 diverse activiteiten uitgevoerd.
Die verkenning is gezamenlijk met schoolbestuurders, sportbesturen en inwoners uit de
stad en de gemeente opgepakt.
In 2014 is gestart met het voeren van gesprekken met sportbesturen door sportcafés te
organiseren, daarnaast is een enquête onder de sportverenigingen gehouden en er is
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een onderzoek uitgevoerd naar capaciteitsbehoefte van binnensportruimte. Dat
onderzoek is in samenwerking met de gemeente door Hospitality Consultants
uitgevoerd. In de herijking van de binnensportaccommodaties zijn de volgende
componenten meegenomen: behoefte aantal uren sportverenigingen en
bewegingsonderwijs, kwaliteit sportaccommodaties, bevolkings- en leerlingprognoses,
toekomstige ontwikkelingen. De sportverenigingen zullen over de uitkomsten van de
enquête en de capaciteitsbehoefte worden geïnformeerd.
Vanaf januari 2015 zijn met de schoolbesturen vanuit het "out the box" denken
gesprekken gevoerd en is gebrainstormd over de onderwijshuisvestingopgave 2030.
De centrale vraag was: Hoeveel schoolgebouwen heeft Nieuwegein nodig, die ook
levensvatbaar zijn voor de toekomst? Deze overleggen hebben geresulteerd in ideeën
en kansen voor schoolgebouwen en flexibele functionaliteiten voor het onderwijs. De
schoolbesturen hebben de ambitie onderstreept dat in de gemeente Nieuwegein
verspreid over de stad 12 schoollocaties van circa 300 tot circa 600 leerlingen in 2030
nodig zijn.
In 2015 en begin 2016 zijn met de twee kinderopvangorganisaties die ruimten huren in
schoolcomplexen bilaterale overleggen gevoerd over de verkenning. De
kinderopvangorganisaties zien een belangrijke rol voor zich in relatie tot de doorgaande
ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 - 12/13 jaar. Vandaar dat zij participeren in de
huidige- en toekomstige MFA 's.
In december 2015 en januari 2016 is met de ambtenaren van de verschillende
afdelingen overlegd over de kansen die deze verkenning biedt voor onze inwoners.
In maart 2016 heeft de gemeente de inwoners/besturen uit de stad uitgenodigd om
hun ambities en ideeën over de toekomst van school- en sportgebouwen te vertellen.
De inwoners worden door de gemeentelijke website op de hoogte gehouden van de
verkenning en het vervolgproces.
Tot slot is een raadsinformatieavond op 7 april gehouden waar u bent geïnformeerd
over de resultaten van de tot nog toe uitgevoerde verkenning.
10 Juridische aspecten
Op grond van de verordening "materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente
Nieuwegein 2016, Bijlage I I Voorziening Haalbaarheidsonderzoek" stellen wij voor het
budget voor het financieel haalbaarheidsonderzoek beschikbaar stellen.
Wij zijn van oordeel dat artikel I I , lid 2 hierbij van toepassing is omdat niet gewacht
kan worden met het onderzoek tot in 2018.
Hieronder staat de tekst van het genoemde artikel:
11 Datum indienen aanvraag.
1. De aanvraag voor het bekostigen van deze voorziening moet jaarlijks worden
ingediend voor 1 maart van het jaar waarin het programma voorzieningen huisvesting
onderwijs voor het daaropvolgende jaar wordt vastgesteld.
2. Het eerste lid vervalt indien het haalbaarheidsonderzoek zo spoedig mogelijk moet
worden uitgevoerd omdat niet gewacht kan worden op het daaropvolgend jaar, dit ter
beoordeling van het college.
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De verordening is door u op 18 februari 2016 vastgesteld (Raadstuknummer 2016025).
11 Risico's
Er kunnen afbreukrisico's ontstaan doordat in de verkenning ambities door de schooien sportbesturen en andere belanghebbenden/inwoners naar voren zijn gebracht waar
een toekomst bestendigd school- en sportgebouw aan zou kunnen voldoen. Voor het
realiseren van die ambities zijn investeringen noodzakelijk en uit het financieel
Ibaar idsonderzc ek zal zichtbaar worden wat de werkelijk <osten zijn. Vanwege
costen bestaat de kans dat niet <
ïnsen vervuld kunnen worden.
ijlagen
Rap jort van Hospitality Consult» :s (HC), herijl ng binnen- en
buitensportaccommodaties gemeente Nieuwegein.
2) Wijziging programmabegroting, nummer 6.

burgemeester en wethouders,

P.J.M. Liebregts
secretaris

F.T.J.M. Backhuijs
burgemeester
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Nieuwegein;
gelezen het voorstel van burgemeesteren wethouders d.d. 17 mei 2016;
"Verkenning onderwijshuisvesting (Primair Onderwijs) - sportaccommodaties
2030" en het rapport d.d. mei 2016 "Herijking binnen-en
buitensportaccommodaties gemeente Nieuwegein",
gelet op;
artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs;
artikel 100 van de Wet op de expertisecentra;
Artikel 5 van de Gemeentewet.
besluit:
1

In te stemmen met de ambitie om van 21 naar 12 schoolgebouwen voor
het primair onderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) en van 12 naar
10 sportaccommodaties in 2030 te gaan. Die ambitie in twee fasen te
realiseren, namelijk:
- I e fase 2016 - 2023 , de wijken Vreeswijk, Doorslag, Batau Noord,
Batau Zuid en Fokkesteeg;
- 2e fase 2023 - 2030, de andere wijken.

2

In te stemmen met het uitvoeren van een financieel
haalbaarheidsonderzoek en het vervolgproces op wijkniveau in de l e fase.
Het budget van € 30.250,- te onttrekken aan de post "reserve scholen en
maatschappelijk vastgoed".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 juni 2016.

J.S.Y. Houtman
griffier

F.T.J.M. Backhuijs
voorzitter

