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1

Introductie

1.1

Aanleiding

De gemeente Nunspeet beschikt over een breed aanbod van scholen van verschillende signatuur en
omvang, verspreid over de kernen Nunspeet, Elspeet en Hulshorst. De vraag naar huisvesting van
deze scholen verandert voortdurend, als gevolg van demografische, maatschappelijke en
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Om hierop adequaat te kunnen anticiperen, achten
gemeente en schoolbesturen het gewenst een toekomstperspectief op de huisvesting van het
primair en speciaal onderwijs te ontwikkelen. Beoogd wordt dat een scholenstructuur wordt
gecreëerd die bijdraagt aan een adequaat leer-, leef- en werkklimaat en die gezond exploitabel is.

1.2

Doelstelling

De gemeente heeft in 2012, in samenspraak met het onderwijsveld, een toekomstvisie voor het
primair en speciaal onderwijs opgesteld. Doel was een toekomstvisie op te stellen voor de periode
tot 2025 waarin de volgende vragen beantwoord werden:
 Wat zijn de gevolgen van de ontwikkeling van het aantal leerlingen?
 Welk effect is te verwachten van de invoering van passend onderwijs?
 Wat is de toekomstige ruimtebehoefte van de scholen?
 Wat is een gewenste spreiding naar schoolsoort en richting, specifiek voor nieuwbouwwijk
Molenbeek?
 Wat zijn de mogelijkheden van maatschappelijke verbreding van onderwijsgebouwen?
 Is doordecentralisatie van onderwijshuisvesting naar schoolbesturen gewenst?
Het doel van dit document is te komen tot een actualisatie van de toekomstvisie voor de periode tot
2032. Daarnaast is het doel om te komen tot besluitvorming over de benodigde financiële middelen
ten behoeve van de scenario’s.

1.3

Werkwijze

De bestaande toekomstvisie is, in samenspraak met gemeente en schoolbesturen, als vertrekpunt
genomen. Om tot dit plan te komen is samengewerkt met schoolbesturen, opvangorganisaties en
een ambtelijke projectgroep.
De eerste resultaten zijn besproken met de projectgroep (gemeente en schoolbesturen) en de
ambtelijke projectgroep. De reactie vanuit deze overleggen is meegenomen bij het schrijven van dit
rapport. De toekomstvisie is door de projectgroep vastgesteld.

1.4

Status

Dit geactualiseerde toekomstperspectief stelt partijen in staat weloverwogen beslissingen te
nemen, aangaande zowel de organisatie als de huisvesting van scholen. Deze visie vormt daarmee
een blauwdruk die leidend is voor de toetsing van toekomstige ontwikkelingen en
huisvestingsinitiatieven, van primair en speciaal onderwijs in de gemeente Nunspeet. De in deze
visie bepaalde scenario’s, vormen het vertrekpunt van de uitvoeringsplannen. In de uitvoeringsfase
worden de scenario’s gezamenlijk uitgewerkt en vertaald naar concrete en haalbare plannen,
passend bij het uitgangspunt van deze toekomstvisie.
Dit rapport betreft een advies van de gemeentelijke projectgroep, die hierbij zijn geadviseerd door
ICSadviseurs. De schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn in
de gelegenheid gesteld om separaat van dit advies hun mening te geven over de inhoud. Het advies
en de reacties gezamenlijk worden vervolgens voorgelegd aan het politieke bestuur, teneinde tot
besluitvorming over dit document te komen.
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2

Uitgangssituatie

De bestaande situatie, de verwachtte leerlingaantallen en de daarmee verbonden ruimtebehoefte,
is een kader bij het ontwikkelen van het toekomstperspectief. Daarom is het van belang om inzicht
te hebben in een aantal zaken:
- de huidige situatie, waar liggen de scholen;
- waar liggen de kinderopvang- en peuterspeelzaallocaties;
- welke clustering/indeling is passend;
- wat is de bestaande capaciteit van de schoolgebouwen, hoe ontwikkelen de leerlingaantallen
zich en wat voor beeld levert dat op van de bestaande ruimte, ten opzichte van de
ruimtebehoefte in de toekomst.

2.1

Plattegrond onderwijs

De spreiding van de huidige schoolgebouwen is weergegeven op onderstaande kaart. Wat opvalt is
dat de scholen in Nunspeet voornamelijk geconcentreerd zijn in Oost en West. De afstand tussen de
scholen onderling is gering. De wijk Molenbeek bevindt zich op relatief korte afstand van de scholen
in Oost en Midden (De Bron).

De Morgenster
De Ontdekking

Ds. A. Stuyvenberg

Da Costaschool

Plattegrond 2.1 – scholen gemeente Nunspeet
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2.2

Plattegrond peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

In Nunspeet wordt in 2017 peuteropvang geïmplementeerd met behoud van onderstaande
infrastructuur om vervolgens van daaruit, in nauwe samenwerking met het onderwijs, te werken aan
een vervolgscenario. Hiermee geven partijen aan dat de infrastructuur nog niet af is en dat
gefaseerd aan een ‘herontwerp’ wordt gewerkt. De opbrengsten uit de eerste consultatie zijn
opgenomen in bijlage 1.

Plattegrond 2.2 – Opvang Nunspeet Oost

31 januari 2017 | 916127/20170126adr01

5/38

Plattegrond 2.3 – Opvang Nunspeet Midden

Plattegrond 2.4 – Opvang Nunspeet West
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Plattegrond 2.5 – Opvang Elspeet

Plattegrond 2.6 – Opvang Hulshorst
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De peuterspeelzalen, kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn deels gesitueerd in scholen en
deels nabij scholen. Hieronder een overzicht van het type ruimte en het aantal ‘lokalen’ dat zij
gebruiken.

Tabel 2.1 – Opvang Gemeente Nunspeet

Het totaalbeeld van onderwijs en opvang ziet er dan als volgt uit:

Plattegrond 2.7 – Onderwijs en opvang Nunspeet Oost
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Plattegrond 2.8 – Onderwijs en opvang Nunspeet Midden

Plattegrond 2.9 – Onderwijs en opvang Nunspeet West
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Plattegrond 2.10 – Onderwijs en opvang Elspeet

Plattegrond 2.11 – Onderwijs en opvang Hulshorst
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2.3

Indeling gebieden Nunspeet

Op basis van de huidige ligging van de scholen en de verwachtingen voor de toekomst, ontstaat de
volgende indeling van gebieden. De situering van de wegen is voornamelijk bepalend voor de
indeling. Het voedingsgebied van sommige scholen is ruimer. Het speciaal basisonderwijs en
(voortgezet) speciaal onderwijs hebben een regionale functie. Deze gebiedsindeling is besproken
met de schoolbesturen en vormt het uitgangspunt voor de oplossingsrichtingen.

De Morgenster
De Ontdekking

Ds. A. Stuyvenberg

Da Costaschool

Plattegrond 2.12 – Gebieden onderwijs gemeente Nunspeet
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2.4

Capaciteit

De omvang en de staat van de bestaande gebouwen vormen de basis voor de kaders waarmee is
gewerkt aan het toekomstperspectief. De gemeente is geen eigenaar van de Ervaring, het Van
Liendenhuis en het Boschhuis, deze gebouwen worden gehuurd.
Huidige capaciteit scholen
Plaats/gebied
Onderwijs
Molenbeek
PO
West
PO
West
PO
West
PO

School
St. Franciscus
Ds. A. van Stuyvenberg
De Schakel

m² BVO
0
1.477
1.470
999

Bouwjaar
1964
1950
1979

West

PO

Da Costa (HL)

1.309

1965

West

PO

Immanuël

1.115

1950

Oost

PO

Ds. C. de Ridder

Oost

PO

Petra

Oost

PO

De Morgenster (HL)

Oost

PO

De Morgenster (Dep)

Oost

PO

De Ontdekking

Oost

SO

De Wingerd

Oost

VSO

Oost
Midden

1.586*

1981

1.653**

1968

1.029

1975

865

1985

856***

1981

816

1986

De Wingerd

1.072

1988

SBO

De Arend

1.268

1978

PO

De Bron (HL)

1.042

1988

Midden

PO

De Bron (Dep)

940

1955

Midden
Midden
Midden
Midden
Midden

SO
VSO
SO + VSO
VSO
VSO

Dr. A. Verschoor Groenelaantje
Dr. A. Verschoor De Ervaring
Dr. A. Verschoor Boschhuis
Ambelt Van Liendenhuis
Ambelt De Ervaring

1.428
983
707
1.414
1.003

1956

Elspeet

PO

Eben Haëzer

1.370

1950

Elspeet

PO

Boaz-Jachin

1.526

1954

Elspeet

PO

Da Costa (Dep)

867

1975

Hulshorst
TOTAAL

PO

Prinses Beatrix

1.005
27.800

1989
gem. 1971

* incl. 128 vierkante meter in nevengebouw
** incl. 267 vierkante meter nevengebouw en excl. 57 vierkante meter noodlokaal
*** excl. 186 vierkante meter aangebouwd noodgebouw
Tabel 2.2 – Capaciteit en bouwjaar scholen Gemeente Nunspeet
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2.5

Leerlingenontwikkeling

Met de schoolbesturen is stilgestaan bij de verwachtte ontwikkeling van de leerlingaantallen.
Afgesproken is om de leerlingenprognose, opgesteld in 2015, aan te houden met een perspectief van
15 jaar.
Leerlingenontwikkeling
Plaats/gebied

Onderwijssoort

Molenbeek

PO

West

PO

West

School

Oktobertelling 2016

Leerlingenprognose
2032

Verschil

0

211

+211

St. Franciscus

182

163

-19

PO

Ds. A. v. Stuyvenberg

231

198

-33

West

PO

De Schakel

40

16

-24

West

PO

Da Costa

128

111

-17

West

PO

Immanuël

222

177

-45

Oost

PO

Ds. C. De Ridder

263

256

-7

Oost

PO

Petra

300

277

-23

Oost

PO

De Morgenster

181

157

-24

Oost

PO

De Ontdekking

50

54

+4

Oost

SO/VSO

De Wingerd so/vso

18/54

19/53

1/-1

Oost

SBO

De Arend sbo

77

91

14

Midden

PO

De Bron

281

246

-35

Midden

SO/VSO

Dr. A. Verschoor so/vso

243

196*

-47

Midden

VSO

Ambelt

53**

53**

0

Elspeet

PO

Eben Haëzer

185

174

-11

Elspeet

PO

Boaz-Jachin

205

184

-21

Elspeet

PO

Da Costa (dep)

137

133

-4

Hulshorst

PO

Prinses Beatrix

101

84

-17

2.975

2.853

-105

TOTAAL
* prognose 2019 - schoolbestuur
**aantal leerlingen in Nunspeet - schoolbestuur
Tabel 2.3 – Leerlingontwikkeling scholen Gemeente Nunspeet

Het aantal leerlingen daalt met 11,2%. Echter, de ontwikkeling van de wijk Molenbeek heeft een
dempend effect op de daling van het aantal leerlingen, hierdoor beperkt de daling van het aantal
leerlingen zich tot 4,1%. Een update van de verwachtte leerlingengroei in deze wijk wordt
voorgesteld nadat de verkoop is gestart eind 2016.
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2.6

Saldo ruimtebehoefte

De ruimtebehoefte is berekend aan de hand van de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs. Deze is afgezet tegen de bestaande huisvestingscapaciteit.
Saldo ruimtebehoefte
Plaats/gebied
Onderwijs

School

Molenbeek
West
West
West

PO
PO
PO
PO

St. Franciscus
Ds. A. van Stuyvenberg
De Schakel

0
1.477
1.470
999

1.061
1.020
1.196
285

-1.061
+457
+274
+714

West

PO

Da Costa (HL)

1.309

758

+551

West
Oost
Oost

PO
PO
PO

1.115
1.586
1.653

1.090
1.488
1.599

+25
+98
+54

Oost

PO

Immanuël
Ds. C. de Ridder
Petra
De Morgenster
(HL+Dep)

1.894

990

+904

Oost

PO

De Ontdekking

856

478

+378

Oost
Oost

SO
VSO

De Wingerd
De Wingerd

816
1.072

171
733

+645
+339

Oost
Midden
Midden
Midden
Elspeet
Elspeet

SBO
PO
SO/VSO
VSO
PO
PO

De Arend
De Bron (HL en Dep)
Dr. A. Verschoor
Ambelt
Eben Haëzer
Boaz-Jachin

1.268
1.982
3.118
2.417
1.370
1.526

919
1.437
n.v.t.*
n.v.t.*
1.075
1.126

+359
+545
n.v.t.*
n.v.t.*
+295
+400

Elspeet
Hulshorst

PO
PO

Da Costa (Dep)
Prinses Beatrix

867
1.005
27.800

869
623
16.918

-2
+382
+5.347

m² BVO huidig

m2 BVO prognose 2032 Overschot/tekort

* zie korte termijn scenario in fase 1
Tabel 2.4 – Ruimtebehoefte scholen Gemeente Nunspeet

De toekomstige ruimtebehoefte, afgezet tegen de bestaande aanwezige huisvestingscapaciteit, laat
een grote mate van overcapaciteit zien. Overcapaciteit is kostbaar vanwege het onderhoud en de
exploitatiekosten die hiermee gepaard gaan. Een beperkte mate van overcapaciteit (1 à 2 lokalen)
wordt vaak niet als een knelpunt ervaren maar als voordeel, deze ruimtes komen doorgaans goed
van pas om het onderwijs goed vorm te geven (schoolarts, remedial teaching, groepsopdrachten,
computerruimte, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, kinderopvang). In het
toekomstperspectief worden afwegingen gemaakt op basis van deze gegevens, in combinatie met de
(technische) staat van de gebouwen en de totale ontwikkeling en context in een gebied.
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2.6.1 Saldo ruimtebehoefte per gebied – primair onderwijs
Per gebied ziet de overcapaciteit voor het primair onderwijs er als volgt uit:

Grafiek 2.1 – Ruimtebehoefte vs. capaciteit scholen Nunspeet West

Grafiek 2.2 – Ruimtebehoefte vs. capaciteit scholen Nunspeet Oost
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Grafiek 2.3 – Ruimtebehoefte vs. capaciteit scholen Nunspeet Midden

Grafiek 2.4 – Ruimtebehoefte vs. capaciteit scholen Elspeet

Grafiek 2.5 – Ruimtebehoefte vs. capaciteit scholen Hulshorst
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2.7

Samenvatting analyse

2.7.1 Gebiedsindeling
De huidige onderwijs-, kinderopvang- en peuterspeelzaallocaties laten een natuurlijke spreiding
over de gemeente zien. Er is sprake van een concentratie van voorzieningen in Nunspeet Oost en
West en een dekking in de overige delen van de gemeente (Midden, Elspeet en Hulshorst).

2.7.2 Molenbeek
De verwachte leerlingen in de wijk Molenbeek verhouden zich goed tot de ligging, capaciteit en
leerlingaantallen van de nabijgelegen scholen (Oost en Midden). Aandachtspunt hierbij is de
verbinding van de nieuwe wijk met de overige delen van Nunspeet.

2.7.3 Gebouwen
Er is sprake van een goed onderhouden maar functioneel verouderd bestand. De afgelopen 25 jaren
hebben er weinig grootschalige functionele vernieuwingen plaatsgevonden. Investeringen die de
afgelopen jaren zijn gepleegd in schoolgebouwen, zitten primair in het onderhoud en uitbreidingen.
De gebouwen hebben hierdoor ondanks de leeftijd vaak nog een hoge boekwaarde.

2.7.4 Leerlingaantallen
De leerlingaantallen zijn bij de meeste scholen ‘gezond’ te noemen. Om de onderwijskwaliteit nu,
maar vooral ook in de toekomst, te kunnen borgen is het aan te raden om, in ieder geval bij
nieuwbouw, te streven naar clustering.

2.7.5 Capaciteit versus behoefte
De overcapaciteit in de schoolgebouwen is fors en daarmee een belangrijk punt van aandacht bij de
ontwikkeling van het toekomstperspectief. In de oplossingsrichtingen is aandacht voor de staat van
de bestaande gebouwen (technisch en functioneel) en is een bepaalde mate van spreiding en
clustering van belang. Door spreiding zorgen we voor een goede dekking zodat iedereen, waar je
ook woont, toegang heeft tot onder andere onderwijs, buitenschoolse opvang en kinderopvang. Door
clustering borgen we de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de voorzieningen en is het mogelijk
om schommeling tussen scholen onderling op een goede manier op te vangen.
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3

Ambitie

3.1

Bandbreedte in ambitie

Op grond van de gemeentelijke onderwijshuisvestingsverordening is de gemeente Nunspeet
verplicht te zorgen voor toereikende huisvestingscapaciteit. Dit is de minimale verplichting die de
gemeente heeft ten opzichte van de scholen.
De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de functionaliteit van de schoolgebouwen ligt in
Nunspeet bij de schoolbesturen. Sinds de overheveling buitenonderhoud per 1 januari 2015, zijn de
schoolbesturen verantwoordelijk voor het adequaat onderhouden en aanpassen van
schoolgebouwen. Scholen mogen zelf de inrichting van de schoolgebouwen bepalen en betalen.
Functionele verbeteringen zijn niet begroot door de gemeente. Een aantal schoolbesturen heeft de
afgelopen jaren geïnvesteerd in functionaliteitsverbeteringen.
De gemeente heeft ambities ten aanzien van duurzaamheid. De gemeente staat positief tegenover
het creëren van een prettig leer-, werk- en leefklimaat op de scholen met naast aandacht voor de
technische staat, ook aandacht voor zaken als gezondheid en energiezuinigheid. Voor nieuwe
onderwijsgebouwen gaat de gemeente uit van energieneutraal bouwen.

3.2

Voorkeursscenario richting de toekomst

Het handhaven en op onderdelen verhogen van de ambitie richting de toekomst is vanuit
verschillende invalshoeken (leerlingen, personeel, directie, inwoners) gewenst. Een forse bedreiging
is gelegen in enerzijds de economische terugslag (bezuinigingen) waarmee gemeente te maken
heeft, en anderzijds de veranderende rollen tussen gemeente en schoolbesturen door de
overheveling buitenonderhoud. Beide ontwikkelingen zorgen voor een ‘nieuwe werkelijkheid’
binnen zowel gemeenten als schoolbesturen, waarbij instandhouding van bestaand beleid en nieuwe
ambities niet in alle gevallen zonder meer haalbaar blijken. Door de overheveling buitenonderhoud
is de investeringsprikkel voor gemeente om nieuwbouw te overwegen verminderd vanwege het
ontbreken van het inverdieneffect op onderhoudsuitgaven. Daarnaast is het grondbedrijf niet langer
de spreekwoordelijke ‘melkkoe’ van de gemeente. Nieuwbouwprojecten zijn stopgezet of vertraagd
en bezuinigingen op het gemeentefonds worden doorgevoerd vanuit de Rijksoverheid.
Ondanks deze diverse bedreigingen adviseren wij om naar de toekomst in te zetten op een ambitie
ten aanzien van vernieuwing. Dit kan tevens schoolbesturen helpen om met een laatste
investeringsimpuls vanuit de gemeente te komen tot structureel goede onderwijsgebouwen, die ze
zelfstandig in stand kunnen houden en exploiteren. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt kent de gemeente
Nunspeet een gedateerd onderwijshuisvestingbestand dat vraagt om een vernieuwing. Door de
genoemde bedreigingen kan dit in de praktijk betekenen dat projecten later of gefaseerd
uitgevoerd moeten worden. Om de ambitie van ‘beheergemeente’ naar ‘ontwikkelgemeente’ waar
te kunnen maken, dient de gemeente wel boven haar wettelijke verplichting uit te stijgen. Het is
noodzakelijk om vanuit een maatschappelijke betrokkenheid met een hernieuwde en
toekomstgerichte blik te kijken naar planning, inzet, gebruik en realisatie van schoolgebouwen. In
de volgende paragraaf is hiervoor een aantal uitgangspunten opgenomen.
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3.3

Uitgangspunten

In dit plan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.


Inhoud voor stenen: het succes van scholen hangt van meer af dan huisvesting alleen! Zaken als
kwaliteit van het onderwijs, inhoudelijk concept, team en directie staan los van de huisvesting.
De levensvatbaarheid van scholen dient door de scholen zelf te worden bewerkstelligd. De
gemeente investeert alleen waar schoolbesturen hebben uitgesproken dat instandhouding van
de betreffende scholen op die locatie duurzaam gegarandeerd is.



Behoud pluriformiteit aanbod onderwijs en opvang: de gemeente streeft naar aansluiting van
het aanbod van onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang op de aanwezige behoefte. Dit
betekent indien de behoefte aanwezig is, een pluriform aanbod geboden blijft en de gemeente
hierin een faciliterende rol vervult. Waar mogelijk kan de organisatie van het aanbod van met
name peuterspeelzaalwerk en kinderopvang op onderdelen efficiënter worden georganiseerd.
Dit geldt met name voor kleinere organisaties die in toenemende mate druk ervaren op de inzet
van medewerkers en nieuwe kwaliteitseisen.



Streven naar afstoten dislocaties: gemeente en schoolbesturen streven naar het afstoten van
dislocaties van scholen binnen dezelfde kern.



Opvangen groei en krimp: aangezien macro sprake is van een leerlingendaling binnen de
gemeente Nunspeet, gaan we er vanuit dat groei en krimp van scholen in de toekomst zoveel
mogelijk binnen de bestaande huisvestingscapaciteit via medegebruik kan worden opgevangen.
Dit geldt zowel voor scholen binnen eenzelfde schoolbestuur, als voor andere scholen in het
betreffende deelgebied. Uitbreidingen vinden dus in principe niet meer plaats, tenzij grondige
redenen aanwezig zijn hiervan af te wijken. Daarnaast wordt de lijn ingezet dat per deelgebied
bij nieuwe initiatieven de benodigde onderwijscapaciteit zoveel mogelijk op één locatie wordt
gerealiseerd. De achterliggende gedachte is dat de gemeente daarmee voor toereikende
capaciteit zorgt, maar bij verschuivingen in leerlingenaantallen tussen scholen die op dezelfde
locatie zijn gehuisvest, dit binnen de gezamenlijke geclusterde capaciteit kan plaatsvinden. Dit
voorkomt onnodige dislocaties en spreiding van leerlingen binnen een deelgebied. Tevens is een
uitvloeisel dat scholen zich kunnen richten op hun onderwijsaanbod en –kwaliteit. Het wel of
niet hebben van een nieuw gebouw wordt minder leidend of verstorend in het keuzeproces van
ouders. De maatschappelijke middelen worden hierdoor zo efficiënt mogelijk ingezet. Een
voorbeeld kan een Integraal Kindcentrum (IKC) zijn waarin meerdere scholen onder één dak zijn
gehuisvest, al dan niet aangevuld met opvangvoorzieningen.



Reductie overcapaciteit: de investeringen in de onderwijshuisvesting zijn er mede op gericht om
de normatieve overcapaciteit zoveel mogelijk terug te dringen. In geval van vervangende
nieuwbouw wordt ‘passend’ teruggebouwd. Waar zich mogelijkheden voordoen worden
aanverwante voorzieningen zoals peuterspeelzaalwerk en kinderopvang geïntegreerd in de
schoolgebouwen (IKC-vorming). Hiermee kan overcapaciteit efficiënt worden ingezet en kan de
doorgaande leerlijn tussen deze partijen ook fysiek worden vormgegeven.



Gezonde volumes: bij het treffen van maatregelen in de onderwijshuisvesting wordt beoogd
zodanige volumes te creëren dat hiermee richting de toekomst sprake is van een gezond te
exploiteren situatie. De ‘gezonde volumes’ worden samen met de schoolbesturen bepaald. De
regie ligt bij de schoolbesturen. Bij een vergroting van schaalgroottes dient rekening gehouden
te worden met zaken als samenwerking, verkeersafwikkeling, beschikbaarheid locatie,
herontwikkeling van vrijkomende locaties en financiële haalbaarheid.
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Vernieuwing waar nodig: de gemeente kent geen voorziening ‘renovatie’ in haar
onderwijshuisvestingsbeleid. Om in aanmerking te komen voor vervangende nieuwbouw worden
de richtlijnen uit de verordening aangehouden. Met dit plan is de gemeente beleidsmatig een
afweging aan het maken of ze nog een bijdrage wil leveren in aanpassing van bestaande
schoolgebouwen of het plegen van vervangende nieuwbouw. Dit is voornamelijk afhankelijk van
de financiële haalbaarheid en daaraan gekoppelde bestuurlijke bereidheid tot investeren.



Passend onderwijs: de invoering van passend onderwijs is een feit. Binnen het onderwijsveld is
de lijn dat leerlingen zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs onderdak wordt geboden.
Uitzondering vormen groepen leerlingen die zich goed aansluiten bij het reguliere onderwijs of
betere gedijen in een speciale setting. De regie voor het maken van keuzes ligt bij de
schoolbesturen in nauwe afstemming met het samenwerkingsverband.



Duurzaamheid: bij uitbreiding of vervanging van onderwijscapaciteit wordt de norm
aangehouden die per 2020 geldt, namelijk van (bijna) energieneutraliteit. Verder dienen de
gebouwen te voldoen een de geldende wet- en regelgeving, onder andere Bouwbesluit 2015, en
het beleid van de gemeente Nunspeet.



Vervanging bestand in Molenbeek: gezien de verwachte leerlingenontwikkeling in de kern
Nunspeet wordt voor nieuwbouwwijk Molenbeek niet uitgegaan van een uitbreiding van het
huidige bestand, maar van opvang in de bestaande scholen al dan niet door vervanging of
uitbreiding van één van de bestaande scholen.



Ruimtedeling: waar sprake is van een combinatie van scholen gaan we uit van een vergaande
ruimtelijke samenwerking daar waar het gaat om nevenruimten zoals personeelskamer,
gemeenschappelijke ruimte, spreekkamers en buitenruimte. Naast een besparing op de
investeringssom betekent dit ook een efficiëntere exploitatie van de scholen. De meest
duurzame vierkante meter is immers de niet-gebouwde vierkante meter.



Voorkomen desinvesteringen: het uiteindelijk kunnen realiseren van een gewenst eindbeeld kan
betekenen dat schoolbesturen op weg naar dit eindbeeld, tijdelijk genoegen moeten nemen met
een niet-optimale huisvestingssituatie. Voorkomen moet immers worden dat investeringen
worden gedaan in gebouwen die niet op een verantwoorde wijze afgeschreven kunnen worden,
bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting.



Praktische haalbaarheid: aangezien de gemeente via het formuleren van een hogere ambitie
‘loskomt’ van de wetgeving, vragen wij van schoolbesturen om op onderdelen ook ‘vanuit de
praktische haalbaarheid’ te redeneren. Het efficiënt inzetten van gemeenschapsgelden, denken
in termen van synergie en samenwerking en bereidheid om mee te denken over een eigen
bijdrage (bijvoorbeeld bij exploitatiegericht investeren) zijn onderwerpen die hierin een plek
mogen krijgen. Uiteraard met inachtneming van de wettelijke (on)mogelijkheden en recente
jurisprudentie die hiertoe aanwezig zijn.



Transparante en uniforme afspraken: voor afspraken met het onderwijsveld en organisatie voor
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zijn transparantie en uniformiteit het uitgangspunt. Dit
geldt onder meer voor de afspraken omtrent medegebruik van lokalen, huurtarieven en
subsidies.

3.4

Duurzaamheid en renovatie

De gemeente Nunspeet heeft ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Om daar
uitvoering aan te geven is er inmiddels (onder andere) een Energieloket gerealiseerd, het
gemeentehuis is duurzaam verbouwd en er zijn duurzaamheidssubsidies en -leningen beschikbaar.
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Voor de sportaccommodaties is middels de ‘aanpak verduurzamen sportaccommodaties Nunspeet’
vastgesteld. Ook binnen het onderwijs vormt duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt.
Ondertussen is er landelijk een ontwikkeling gaande voor verduurzaming van onderwijsgebouwen.
Zo komen er steeds vaker zonnepanelen op daken, wordt ledverlichting aangelegd of komen er
laadpalen op parkeerplaatsen. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambities van Nunspeet, waardoor
er momentum ontstaat om ook voor de onderwijsgebouwen binnen Nunspeet duurzaamheid actief
vorm te geven.

3.4.1 IKC’s
Binnen de toekomstvisie PO/SO wordt een aantal Integrale Kindcentra (IKC’s) gerealiseerd. Bij het
vormgeven van een IKC kan sprake zijn van vervangende nieuwbouw of levensduurverlengende
investeringen in bestaande schoolgebouwen. In deze toekomstvisie is voor de IKC’s een
duurzaamheidscomponent opgenomen in het totaalbedrag voor realisatie van nieuwbouw (hoofdstuk
8).
De gemeente Nunspeet volgt in beginsel de landelijke lijn qua verantwoordelijkheden voor
onderwijshuisvesting zoals deze is ingezet met de overheveling buitenonderhoud primair onderwijs
per 1 januari 2015. De gemeente is daarin verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en
uitbreiding. Renovatie is geen voorziening in de onderwijshuisvesting. Rond dit onderwerp volgt de
gemeente de landelijke discussie nauwgezet. In de scenario’s voor het IKC Elspeet en Nunspeet
West, is door de schoolbesturen en de gemeente opgenomen dat er een afweging moet worden
gemaakt in de uitvoeringsfase tussen nieuwbouw versus renovatie en uitbreiding.

3.4.2 Overige schoolgebouwen
Vanuit het gemeentebestuur is wel de behoefte om ook de schoolgebouwen die niet in een fysiek
IKC worden ondergebracht, een duurzaamheidsimpuls te geven. In de periode voor 2015
(overheveling buitenonderhoud) is veelvuldig geïnvesteerd in onderwijshuisvesting door het
uitvoeren van regulier onderhoud, groot onderhoud of vervangingsinvesteringen, bijvoorbeeld
aanbrengen dubbel glas (verantwoordelijkheid gemeente). Voor de komende jaren staan nieuwe
onderhouds- en vervangingsinvesteringen gepland (verantwoordelijkheid schoolbesturen). De
hieronder voorgestelde aanpak duurzaamheid onderwijs vormt daar een aanvulling op.

3.4.3 Aanpak
Voor de verduurzaming van onderwijsgebouwen wordt een gestructureerde aanpak met actieve
procesbegeleiding ingezet. Deze bestaat uit:
1. Uitvoeren klimaatscan per accommodatie
Uitvoeren van een klimaatscan per schoolgebouw door een gespecialiseerde organisatie waarmee de
mogelijkheden voor verduurzaming concreet in beeld worden gebracht. De klimaatscan is een
duurzaamheidsscan op diverse elementen, onder andere verlichting, regeltechniek, isolatie,
verwarming, watergebruik en mogelijkheden tot opwekken van duurzame energie.
2. Bespreken scan met schoolbestuur
Bespreken van de uitkomst(en) van de scan met het schoolbestuur en locatiedirectie. Onderdeel van
het gesprek is ook de koppeling met geplande onderhoudswerkzaamheden en eventuele efficiëntie
die bereikt kan worden door zaken gecombineerd uit te voeren. Hierin kan ook het meebetalen van
het schoolbestuur aan maatregelen besproken worden (uiteraard binnen de wettelijke
mogelijkheden).
3. Keuze voor maatregelen
Het schoolbestuur kiest de maatregel(en) uit de scan die zij wil uitvoeren. Waar nodig kan zij
hierbij worden begeleid, door bijvoorbeeld extra inhoudelijke toelichting of doorverwijzing naar
partijen om offertes op te vragen. Bij voldoende animo (en potentieel voordeel) kunnen
gezamenlijk door schoolbesturen offertes worden opgevraagd.
4. Begeleiding bij financiering en benutten subsidies
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Ondersteuning van schoolbesturen bij aanvragen van een garantstelling (indien van toepassing bij
gemeente) en het aanvragen van subsidies vanuit de gemeente.
5. Begeleiding implementatie maatregelen
Ondersteuning van schoolbesturen rond de implementatie van de maatregelen zoals het aanvragen
van een eventueel benodigde vergunning.
Voor de uitvoering van de scans wordt uitgegaan van een start in 2017.

3.4.4 Financiën
Een klimaatscan kost tussen de € 500,- en € 1.000,- euro per scan. Deze kosten zijn voor rekening
van de gemeente Nunspeet.
Voor de schoolgebouwen komen maatregelen naar voren, deze worden besproken met de
schoolbesturen. Hierin wordt een koppeling gelegd met actuele bestaande meerjaren
onderhoudsplannen. Wat uit deze plannen bekostigd kan worden, wordt ten laste van deze
budgetten gebracht en door schoolbesturen bijgedragen aan de verduurzaming. Daarnaast kan
dekking voor de investeringen verkregen worden uit het contant maken van exploitatievoordelen, al
zijn deze binnen onderwijsinstelling vanwege de lage energieprijzen vaak nauwelijks aan de orde
qua bedrijfseconomische terugverdientijden. De overige kosten komen voor rekening van de
gemeente Nunspeet. Hiervoor wordt een stelpost binnen de toekomstvisie opgenomen. De stelpost
bedraagt € 2.534.250,-.
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4

Faseringsplan

4.1

Noodzaak fasering

In dit hoofdstuk is een faseringsplan opgenomen voor het treffen van huisvestingsmaatregelen op de
scholen. Er zijn uiteenlopende redenen om tot een bepaalde fasering te komen:
 verschillen in de technische en functionele kwaliteit van schoolgebouwen;
 grote leegstand of capaciteitstekorten bij scholen;
 hoogte van de boekwaarde/kapitaallasten en eventuele huurlasten;
 energiezuinigheid en duurzaamheid van gebouwen;
 omgevingskansen inzake bijvoorbeeld de herstructurering van wijken/nieuwbouw Molenbeek;
 geplande grote investeringen in bijvoorbeeld onderhoud;
 herontwikkelingsmogelijkheden;
 gewenste ambitieniveau in relatie tot de (financiële) haalbaarheid;
 beschikbaarheid van middelen is onvoldoende om alle maatregelen in een keer uit te voeren;
 synergievoordelen tussen scholen, bijvoorbeeld een combinatie van scholen onder één dak,
beschikbaarheid van personeel vraagt om een spreiding van grote projecten;
 inhoudelijke visie van schoolbesturen op instandhouding, samenwerking of fusie van scholen is
nog niet voor alle scholen uitgekristalliseerd.
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4.2

Faseringsplan huisvesting

Tabel 4.1 – Lange termijn scenario’s

Tabel 4.2 – Scholen in goede staat
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5

Fase 1 - 2017-2020

In fase 1 staan het IKC in Elspeet en in Nunspeet Oost op de agenda. Dit zijn de scholen met de
hoogste urgentie tot het treffen van maatregelen. Daarnaast is geconstateerd dat de omvang van de
huidige leerlingaantallen al passend zijn binnen de toekomstige huisvesting ofwel dat het een
relatief eenvoudige ingreep betreft.

5.1

Korte termijn

Tijdelijke doorverwijzing naar leegstand Immanuëlschool
De Immanuëlschool heeft op dit moment, en de komende jaren, te maken met een ruimtetekort.
Gezien de lange termijn plannen (IKC West) is doorverwijzing naar leegstand een prima oplossing
voor de korte termijn. Hiertoe is ruimte beschikbaar in het gebouw van de Da Costa om dit
ruimtetekort op te vangen.

5.2

IKC Elspeet

Tabel 5.1 – Scenario IKC Elspeet

Boaz-Jachin
De school is gehuisvest in een Rijksmonument. Het gebouw dateert uit 1954 en is in de loop der
jaren diverse malen uitgebreid. De school ervaart de volgende knelpunten:
 Het gebouw is functioneel sterk verouderd voor het onderwijs, mede door de status van
Rijksmonument en de hierdoor beperkte en kostbare aanpassingsmogelijkheden.
 Het gebouw heeft knelpunten ten aanzien van het binnenklimaat en
energiezuinigheid/duurzaamheid.
Da Costa (dependance)
Het gebouw dateert uit 1975. Het gebouw is nooit gerenoveerd en hierdoor technisch en functioneel
verouderd en aan vernieuwing toe. Daarnaast zijn er knelpunten op het gebied van het
binnenklimaat en duurzaamheid.
Oplossingsrichtingen in Elspeet
Vanuit de Eben Haëzer is aangegeven dat ze niet willen participeren in een fysiek Integraal
Kindcentrum. Ze gaan dus niet mee in huisvesting binnen een IKC met één of meerdere scholen. Ze
blijven in hun huidige schoolgebouw.
Vanuit het bestuur van de Boaz-Jachin, alsmede de Da Costa, is aangegeven dat ze wel willen
nadenken over het gezamenlijk onder één dak gehuisvest worden in een fysiek IKC. Enerzijds vanuit
een ambitie om ‘burgerschap’ te faciliteren, door middel van ontmoeten en samenkomen en werken op een natuurlijke plek, de school. Anderzijds is er een bouwkundige behoefte, de huidige
schoolgebouwen zijn verouderd en zijn beperkt in de onderwijskundige mogelijkheden. Binnen een
IKC kan betere invulling gegeven worden aan passend onderwijs.
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Echter, beide schoolbesturen verbinden daar wel een aantal mitsen aan, onder andere:
•
Behoud van eigen identiteit. Dit komt (onder andere) tot uitdrukking in een eigen ingang en
eigen aula.
•
Goede afspraken over welke activiteiten waar plaatsvinden: welke activiteiten kunnen
gedeeld worden en welke kunnen samen opgepakt worden.
Wanneer deze eigenheid goed geborgd kan worden, is huisvesting binnen een IKC zeker mogelijk.
Vormgeving IKC (conceptueel)
Binnen het huisvestingsontwerp van het IKC is veel mogelijk om deze ‘mitsen’ goed in te vullen. In
onderstaand schema is hiervoor een aanzet gedaan qua concept.

Figuur 5.1 – Huisvestingsconcept IKC Elspeet

Deze conceptuele opzet gaat uit van twee aparte scholen: Da Costa (paars) en Boaz-Jachin (Groen).
Tussen beide scholen ligt een soort buffer van ruimten. Dit betreft bijvoorbeeld de speellokalen of
een handvaardigheidslokaal. Indien aan de orde kan dit ook een gymzaal zijn. Deze bufferruimte
worden door beide scholen gebruikt (binnen goede afspraken). Tevens vormen deze ruimten een
soort ‘ventielen’ waarbinnen beide scholen elkaar gecontroleerd kunnen tegenkomen. Daarnaast
kunnen andere IKC-functies (zoals kinderopvang) hieraan worden toegevoegd.
Het advies is om goed na te denken over welke ruimten als scheiding ingezet worden tussen de twee
schoolgebieden, waarbij gestreefd moet worden naar optimale mogelijkheden om deze scheiding te
kunnen meebewegen met de groei of krimp van de schoolpopulatie.
Belangrijk uitgangspunt bij het realiseren van een IKC is dat deze voorzieningen een bepaald aantal
lokalen bevat. In de aanvangssituatie kan deze verdeling bijvoorbeeld 10 groepen Da Costa en 10
groepen Boaz-Jachin zijn. Echter, in de loop van de tijd kunnen belangstellingspercentages en
aanmeldingen veranderen, waardoor ook de verhouding qua groepen van 10-10 naar 8-12 verschuift.
Het voordeel van een IKC waarin meerdere scholen onder één dak zijn gehuisvest is dat deze
veranderende groepsverdeling en daaraan gekoppelde lokalenbehoefte, binnen het gebouw
opgevangen kan worden. Hiervoor zijn ‘wissellokalen’ benoemd. Deze lokalen zijn in de
beginsituatie toebedeeld aan een school, maar kan door verandering van leerlingenaantal meer of
minder worden toegerekend waardoor paarse lokalen groen worden of andersom. Met een gedegen
ontwerptraject is het goed mogelijk om een eigenheid te behouden en de samenwerking goed vorm
te geven.
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Toekomstige omvang IKC
Voor de toekomstige omvang van het IKC wordt uitgegaan van het aantal leerlingen op de lange
termijn (‘niet bouwen voor leegstand’).
Om te komen tot een invulling van IKC Elspeet wordt uitgegaan van het realiseren van de benodigde
capaciteit van beide scholen inclusief vaste voet, te weten een omvang van 1.995 bruto vierkante
meter (uitgangspunt jaar 2032):
 Boaz-Jachin:
1.126 bruto vierkante meter
 Da Costa:
869 bruto vierkante meter
Om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan het IKC, wordt gerekend op aanwezigheid van
opvangvoorzieningen binnen het IKC. De investeringskosten hiervan zijn apart inzichtelijk gemaakt
in hoofdstuk 9. We rekenen op:
 Opvang:
115 bruto vierkante meter
2 varianten en investeringsbudget
In deze toekomstvisie is op basis van bovenstaande een investeringsbudget opgenomen, wat uitgaat
van nieuwbouw. De betrokken schoolbesturen krijgen in de uitvoeringsfase de opdracht om de
inhoudelijke invulling van IKC Elspeet verder uit te werken én, samen met de gemeente, de twee
scenario’s nader te onderzoeken in een haalbaarheidsstudie. De scenario’s zijn:
 renovatie en uitbreiding van het gebouw Boaz-Jachin ten behoeve van de 2 scholen en opvang;
 nieuwbouw op de locatie van de Da Costa ten behoeve van de 2 scholen en opvang.
Hieruit volgt een de afweging van het definitieve huisvestingsplan. Voor het haalbaarheidsonderzoek
zijn de kaders uit de toekomstvisie leidend, denk bijvoorbeeld aan opvangen groei en krimp op één
locatie en reductie van overcapaciteit, leidend. Onderzoek naar overige locatie in de kern Elspeet is
alleen mogelijk als de huidige onderwijslocaties niet tot een passende oplossing leiden. Het
actualiseren en monitoren van de leerlingenprognoses en een slim ontwerp zijn een belangrijk punt
van aandacht.

5.3

Nunspeet Oost

Tabel 5.2 – Scenario IKC Nunspeet Oost

Petra, De Ontdekking, De Morgenster, De Wingerd (VSO) en speciaal (basis) onderwijs
De gebouwen die in het toekomstperspectief worden gehuisvest in IKC Oost verschillen in technische
en functionele staat. Nieuwbouw in de vorm van een IKC geeft de mogelijkheid om deze scholen te
huisvesten in een gebouw dat ambities op het gebied van onderwijs, duurzaamheid en
multifunctionaliteit waar kan maken.
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Oplossingsrichting in Nunspeet Oost
De ontwikkeling van een IKC zorgt voor een forse reductie van de overcapaciteit en de daarmee
gepaard gaande onderhouds- en exploitatielasten.
De keuze voor een IKC heeft inhoudelijke en ruimtelijke voordelen. Samenwerking tussen primair,
speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs wordt bevorderd door de fysieke clustering.
Schommelingen tussen de verschillende scholen kan onder één dak worden opgevangen (zo ook het
verwachtte ruimtetekort van de Petraschool) en ruimtes kunnen gedeeld worden. Daarnaast is een
combinatie met andere voorzieningen voor kinderen mogelijk.
In het toekomstscenario is rekening gehouden met het huisvesten van de 3 PO-scholen en 69
leerlingen uit het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (incl. vaste voet en
speellokaal). Bij de verdere concretisering van de uitvoeringsplannen voor IKC West en Oost wordt
nader aandacht besteed aan de exacte invulling, en daarmee de exacte verdeling, van de verbinding
tussen het speciaal basis onderwijs en primair onderwijs.
Daarnaast is er, op basis van het haalbaarheidsonderzoek, rekening gehouden met 1.040 vierkante
meter opvangvoorzieningen. De investeringskosten ten behoeve van deze vierkante meters voor
opvang zijn apart inzichtelijk gemaakt in hoofdstuk 9.
2 varianten en investeringsbudget
In deze toekomstvisie is op basis van bovenstaande een investeringsbudget opgenomen, wat uitgaat
van nieuwbouw. De betrokken schoolbesturen krijgen in de uitvoeringsfase de opdracht om de
inhoudelijke invulling van IKC Oost verder uit te werken én, samen met de gemeente, de twee
scenario’s nader te onderzoeken in een haalbaarheidsstudie. De scenario’s zijn:
 nieuwbouw op de locatie van De Morgenster, De Ontdekking e.o. ten behoeve van de 3
basisscholen, 69 leerlingen speciaal (basis)onderwijs en opvang;
 nieuwbouw op de locatie van De Petraschool ten behoeve van de 3 basisscholen, 69 leerlingen
speciaal (basis)onderwijs en opvang.
Hieruit volgt een de afweging van het definitieve huisvestingsplan. Voor het haalbaarheidsonderzoek
zijn de kaders uit de toekomstvisie leidend, denk bijvoorbeeld aan opvangen groei en krimp op één
locatie en reductie van overcapaciteit, leidend.
Na de update van de verwachtte leerlingengroei in de wijk Molenbeek moet nader gedefinieerd
worden welk effect dit heeft op het toekomstperspectief van Nunspeet-Oost en -Midden. Vooralsnog
is in de huidige scenario’s een 50/50 verdeling aangehouden van de geprognotiseerde 200
leerlingen.
De omvang van IKC Oost is gebaseerd op de leerlingenprognose van 2032. De realisatie van IKC Oost
is voorzien in 2019. Door enerzijds groei van de leerlingaantallen in Molenbeek en anderzijds krimp
van de leerlingaantallen bij de bestaande scholen, is er naar verwachting in de jaren tot 2032 een
ruimteoverschot in IKC Oost. Het actualiseren en monitoren van de leerlingenprognoses en een slim
ontwerp zijn dan ook een belangrijk punt van aandacht.
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6

Fase 2 – 2021-2024 en fase 3 2025-2028

In fase 2 ligt de focus op Nunspeet West. Daarnaast zijn de is de duurzaamheidsimpuls voorzien in
fase 2 en fase 3.

Tabel 6.1 – Scenario Nunspeet West

Tabel 6.2 – Scholen in goede staat

Duurzaamheidsimpuls
Elspeet - Eben Haëzer
De school is tevreden met haar gebouw. Het gebouw heeft een toekomstbestendige omvang en de
verwachte overcapaciteit is beperkt. Wel is er een verzoek ingediend over hoe om te gaan met het
vervangen van het rieten dak op termijn. Binnen de beleidslijn ‘overheveling buitenonderhoud’ (zie
paragraaf 3.1) valt dit onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
Hulshorst – Prinsesbeatrixschool
De Prinses Beatrixschool is een toekomstbestendige school in de context van deze kern. Er is tevens
een peuterspeelzaal gevestigd in de school. De school heeft gevraagd naar de mogelijkheden om het
naastgelegen grasveld te gebruiken, dit wordt uitgezocht en met hen afgestemd. Daarnaast is er
behoefte aan een visie op dorpsbrede voorzieningen.
St. Franciscusschool en Ds. A. van Stuyvenbergschool
De St. Franciscusschool en de Ds. A. van Stuyvenbergschool zijn tevreden met hun gebouw en
hebben een toekomstbestendige omvang. De verwachte overcapaciteit in de St. Franciscusschool is
redelijk. De Immanuëlschool is gehuisvest in een monumentaal pand, de in dit gebouw gelegen
gymzaal is verkocht aan een derde. De locatie van de school is zeer geschikt omdat de school
kinderen vanuit de hele gemeente aantrekt.
Ds. C. de Ridderschool
De Ds. C. de Ridderschool is tevreden met haar gebouw en heeft een toekomstbestendige omvang.
De Ds. C. de Ridderschool huisvest een aantal groepen in het naastgelegen gebouw van de
gemeente. Deze ruimte is de komende jaren zeker nog nodig. Gezien het feit dat dit gebouw niet in
eigendom van de school is, is gevraagd aan de gemeente om te kijken naar het benodigde
onderhoud en juridische overdracht van dit gebouw.
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Ten behoeve van deze scholen geldt de duurzaamheidsaanpak, zoals weergegeven in paragraaf
3.4.3. Voorgesteld is om vanaf 2017 de scans op te stellen. In de uitvoeringsfase en aan de hand van
de scans moet de andere invulling en uitwerking worden bepaald. In het financieel perspectief
(hoofdstuk 8) is de stelpost meegenomen.
Herpositionering De Schakel
De Schakel heeft een beperkt aantal leerlingen. Op dit moment circa 40. Vanuit het bestuur
Stichting Proo is de intentie om De Schakel als openbare basisschool weer uit te bouwen naar een
volwaardige school met substantiële omvang. Vanuit CNS wordt deze ambitie onderschreven omdat
binnen de CNS-scholen kinderen onderwijs volgen die eigenlijk meer op hun plaats zijn vanuit
identiteit op een openbare basisschool. CNS en Stichting Proo willen zich gezamenlijk inzetten voor
de ambitie om van De Schakel weer een volwaardige openbare basisschool te maken met een
streefomvang van 100 tot 150 leerlingen op termijn.
Om deze ambitie kans van slagen te geven is een aantal aspecten besproken:
 het verdient de voorkeur dat De Schakel de kans krijgt aan een eigen stevige identiteit (‘merk’)
te werken;
 het verdient de voorkeur dat De Schakel in een aantrekkelijk en passend gebouw is gehuisvest
opdat profilering goed mogelijk is en de exploitatie beter kan dragen;
 profilering van openbaar onderwijs + opvangvoorziening in West naast een IKC met CNS-school +
opvangvoorziening + speciaal (basis)onderwijs;
 fysieke verschuiving van alle scholen in westen waardoor fysiek ‘nieuwe’ locaties ontstaan als
impuls voor De Schakel;
 voorkeur om De Schakel meer centraal in Nunspeet te huisvesten, al dan niet in combinatie met
een andere school en opvang.
Da Costa (HL)
De Da Costa school is gehuisvest in een groot gebouw, de school heeft dan ook te maken met een
grote mate van overcapaciteit die gepaard gaat met de nodige onderhouds- en exploitatielasten.
Daarnaast heeft de school behoefte aan stabilisatie van haar leerlingaantal.
Immanuël
De Immanuël is gehuisvest in een monumentaal pand. De aangrenzende gymzaal is verkocht aan een
derde. De locatie van de school is zeer geschikt voor de functie als school en centraal gelegen in
Nunspeet. De Immanuël kampt echter al enige tijd met een ruimtetekort en de mogelijkheden op
deze locatie en in dit gebouw is beperkt. Voor de korte termijn wordt vastgehouden aan de eerdere
doorverwijzing naar leegstand bij de Da Costa school.
Speciaal (basis)onderwijs
De scholen hebben de gezamenlijk wens uitgesproken om de samenwerking tussen het speciaal
onderwijs, speciaal basisonderwijs en het primair onderwijs te versterken door fysieke clustering.
Door het verspreiden van het aanbod van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in cluster
West en Oost wordt dit geoptimaliseerd. De exacte invulling en daarmee verdeling over Nunspeet
West en Oost maakt onderdeel uit van de verdere uitwerking van de plannen in West en Oost.
Oplossingsrichting in Nunspeet West
De ontwikkeling van een IKC zorgt voor een forse reductie van de overcapaciteit en de daarmee
gepaard gaande onderhouds- en exploitatielasten. De keuze voor een IKC heeft inhoudelijke en
ruimtelijke voordelen. Samenwerking tussen primair en speciaal (basis)onderwijs wordt bevorderd
door de fysieke clustering. Schommelingen tussen de verschillende scholen kan onder één dak
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opgevangen worden en ruimtes kunnen gedeeld worden. Daarnaast is een combinatie met andere
voorzieningen voor kinderen mogelijk.
Gezien de groeibeweging bij de Immanuël en de krimpbeweging bij de Da Costa, beide CNS scholen,
is de ambitie uitgesproken om deze scholen te positioneren in een IKC, gecombineerd met speciaal
(basis)onderwijs en opvang. Voor de herpositionering van De Schakel is het karakteristieke gebouw
en de locatie van de Immanuël een uitstekende plaats. De school kan op deze plek haar
groeiambitie realiseren en tegelijkertijd blijft er (bestaande) ruimte over om verdere uitbreiding
van kindvoorzieningen, indien gewenst en passend bij de herpositionering, te realiseren.
Om te komen tot een invulling van IKC West wordt uitgegaan van het realiseren van de benodigde
capaciteit van beide scholen inclusief tweemaal vaste voet en 48 leerlingen speciaal
(basis)onderwijs, te weten een omvang van 1.680 bruto vierkante meter (uitgangspunt jaar 2032):
 Immanuël en Da Costa:
1.346 bruto vierkante meter
 Speciaal (basis)onderwijs: 334 bruto vierkante meter
Om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan het IKC, wordt gerekend op aanwezigheid van
opvangvoorzieningen binnen het IKC. De investeringskosten hiervan zijn apart inzichtelijk gemaakt
in hoofdstuk 9. We rekenen op:
 Opvang:
115 bruto vierkante meter
2 varianten en investeringsbudget
In deze toekomstvisie is op basis van bovenstaande een investeringsbudget opgenomen, wat uitgaat
van nieuwbouw voor het IKC. De betrokken schoolbesturen krijgen in de uitvoeringsfase de opdracht
om de inhoudelijke invulling van IKC West verder uit te werken én, samen met de gemeente, de
twee scenario’s nader te onderzoeken in een haalbaarheidsstudie. De scenario’s zijn:
 renovatie en uitbreiding van het gebouw van Da Costa of De Schakel ten behoeve van Da Costa
en Immanuël, speciaal (basis)onderwijs en opvang;
 nieuwbouw op locatie Da Costa of De Schakel ten behoeve van Da Costa en Immanuël, speciaal
(basis)onderwijs en opvang;
Hieruit volgt een de afweging van het definitieve huisvestingsplan. Voor het haalbaarheidsonderzoek
zijn de kaders uit de toekomstvisie leidend, denk bijvoorbeeld aan opvangen groei en krimp op één
locatie en reductie van overcapaciteit. Het actualiseren en monitoren van de leerlingenprognoses
en een slim ontwerp zijn een belangrijk punt van aandacht.
Weergave huidige en toekomstige situatie Nunspeet West
Om bovenstaande overzichtelijk te maken is de huidige en toekomstige situatie hieronder
weergegeven in een overzichtsplaatje.
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Figuur 6.1 – Overzicht huidige situatie Nunspeet West

Figuur 6.2 – Overzicht toekomstige situatie Nunspeet West
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7

Fase 4 – 2029-2032

Tabel 7.1 – Scenario Nunspeet Midden

De Bron
Het gebouw van De Bron (HL) is in goede staat en de omvang van de school is toekomstbestendig,
het gebouw van De Bron (dep) wordt als minder ideaal ervaren, zowel technisch als functioneel.
Ten behoeve van de hoofdlocatie geldt de duurzaamheidsaanpak, zoals weergegeven in paragraaf
3.4.3. Voorgesteld is om vanaf 2017 de scans op te stellen. In de uitvoeringsfase en aan de hand van
de scan moet de andere invulling en uitwerking worden bepaald. In het financieel perspectief
(hoofdstuk 8) is de stelpost meegenomen.
Oplossingsrichting in Nunspeet Midden
Vanuit de school is het verzoek gekomen om beide vestigingen onderwijskundig op één plek te
huisvesten. Daarnaast zorgt uitbreiding van de hoofdlocatie en het opheffen van de dependance
voor een forse reductie van de overcapaciteit en de daarmee gepaard gaande onderhouds- en
exploitatiekosten.
Het toevoegen van de dependance aan de hoofdlocatie sluit aan bij diverse uitgangspunten (zie
paragraaf 3.3). Daarnaast past dit scenario goed in fase 4 omdat de wijk Molenbeek nog in opbouw
is. In de eerste fases kan gebruik gemaakt worden van de reeds aanwezige capaciteit en kan er,
zodra er beter zicht is op de ontwikkelingen in de wijk Molenbeek, passend uitgebreid worden op de
hoofdlocatie.
Na de update van de verwachtte leerlingengroei in de wijk Molenbeek moet nader gedefinieerd
worden welk effect dit heeft op het toekomstperspectief van Nunspeet Oost en Midden. Vooralsnog
is in de huidige scenario’s een 50/50 verdeling aangehouden van de geprognotiseerde 200
leerlingen.
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8

Financieel perspectief

In dit hoofdstuk is het scenario met de verschillende fasen vertaald naar investeringen en lasten
voor de gemeente Nunspeet.

8.1

Uitgangspunten berekening

Bij het berekenen van de investeringskosten is uitgegaan van de volgende punten:
Tijdelijke huisvesting:
 In de bedragen voor IKC Elspeet, Oost en West zijn de sloop- en verhuiskosten meegenomen in
de totale investering en is een aparte stelpost opgenomen voor eventuele tijdelijke huisvesting.
Investering:
 De gemeente Nunspeet heeft besloten voor nieuwbouw van onderwijsgebouwen uit te gaan van
het realiseren van energieneutraliteit. Voor nieuwbouw is hiermee gerekend en voor aanpassing
van bestaande gebouwen met 70% van deze norm.
 Er is in de berekening van de normvergoeding geen onderscheid gemaakt tussen PO en s(b)o, de
normvergoeding voor PO is aangehouden voor alle vierkante meters.
 In de berekening is voor de IKC’s een investering voor opvang meegenomen. Aan de
gemeenteraad de keuze of ze deze investering wel of niet als gemeentelijke investering
beschouwd.
 In de berekening is een stelpost ten behoeve van de algehele investeringsimpuls opgenomen
voor alle schoolgebouwen rond duurzaamheid.
Budget:
 Vanuit de gemeente is in de begroting een budget van € 162.000,- (kapitaallasten) beschikbaar.
 In de financiële doorrekening is een indicatief bedrag voor derving in het Gemeentefonds
meegenomen vanwege terugloop leerlingen speciaal onderwijs. Hierbij is per leerling
veiligheidshalve uitgegaan van het hoogste bedrag (de ‘dure’ leerling).
Kapitaallasten:
 In de financiële doorrekening zijn de huidige kapitaallasten van een onderwijslocatie als vrijval
kapitaallast meegenomen zodra deze locatie aan de onderwijsbestemming wordt onttrokken. De
vrijval kapitaallast is meegenomen één jaar na verlaten locatie.
 De vrijval van De Bron (dep) valt in het jaar 2034 en is om die reden niet zichtbaar in het
financieel perspectief.
 Ten behoeve van de benodigde nieuwe locatie is de huur van Elspeterweg 40 in onderstaand
financieel perspectief niet vrij gevallen. Of hiervan (een deel) vrij komt te vallen is afhankelijk
van de toekomstige huisvestingssituatie van de scholen.
 Voor alle investeringen is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 40 jaar.
 Als rekenrente is een percentage van 1,75% gehanteerd.
 Voor alle investeringen en de stelpost duurzaamheid is een prijsindex van 2% gehanteerd.

8.2




Uitsluitingen en opmerkingen

Voor de vrijvallende locaties wordt verondersteld dat door verkoop of (her)ontwikkeling de
boekwaarde wordt gedekt. Dit resulteert in het vervallen van de huidige kapitaallasten van deze
locaties. Wanneer de verkoop- of ontwikkelwaarde de boekwaarde niet overstijgt zal de
gemeente eenmalig het restant moeten afboeken. Dit vormt een risico in de toekomst.
Er is in de berekening van de normvergoeding in Elspeet rekening gehouden met sloop van de Da
Costa (dep), dit is exclusief sloop van de gymzaal.
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De kosten van de klimaatscans is niet opgenomen in het financieel perspectief, de stelpost voor
realisatie van duurzaamheidsmaatregelen wel.
De investeringsbedragen zijn gebaseerd op haalbaarheidsstudies en kengetallen (+/- 15%). Niet
meegenomen zijn de kosten voor prijsstijgingen tot einde werk, grondkosten, bouwrijp maken,
bemalingskosten, asbestsanering, bodemverontreiniging, aanpassingen aan openbaar gebied en
infrastructuur, aanpassingen Nutsvoorzieningen, vertragingskosten door
(bestemmingsplan)procedures, los meubilair en inventaris en inrichting sportzaal.
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Bijlage 1: consultatie opvangorganisaties
Binnen het proces van actualisatie van de toekomstvisie heeft een consultatie plaatsgevonden onder
opvangorganisaties. Hierbij is gekeken waar opvang wordt aangeboden en welke plannen de
opvangorganisatie heeft met een locatie. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven.

Uit de meer gedetailleerde reacties van de opvangorganisaties is het volgende naar voren gekomen:
 Diverse opvangorganisaties staat open voor participatie in een IKC, maar maken een voorbehoud
qua bedrijfseconomische afweging ten aanzien van huurlasten en aantal kinderplaatsen.
 De Stichting KO SG katholiek onderwijs Flevoland heeft geen behoefte om te participeren in een
nieuwe IKC.
 Bij SCSP is sprake van een wachtlijst voor beide peuterspeelzalen (minimaal 1 jaar), om deze
wachtlijst op te lossen heeft de gemeente exploitatieafspraken gemaakt, dit leidt niet tot een
aanvullende huisvestingsbehoefte.
Het uitgangspunt is bestaande opvangvoorzieningen zo veel mogelijk te respecteren.
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