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Samenvatting
Inleiding
De Wilhelminaschool is gevestigd aan de Verdilaan. De school is thans gehuisvest in een verouderd gebouw
(bouwjaar 1974). Zoals is vastgesteld in het gemeentelijke Integraal Huisvestingplan (IHP, vastgesteld 12 juli 2018), is
de ontwikkeling van toekomstbestendige huisvesting van de Wilhelminaschool een prioriteit. In recente gesprekken
heeft het schoolbestuur dit opnieuw aangekaart:
- Het gebouw is ouder dan 40 jaar en is daarom onderhoudsintensief. Aangezien het dak slecht is en er
meerdere andere zaken vervangen dienen te worden, heeft de Wilhelminaschool op korte termijn behoefte
aan duidelijkheid: hoe ziet het toekomstperspectief eruit met betrekking tot het gebouw.
- De leerlingenaantallen liggen beduidend hoger dan geprognosticeerd. In het verleden zijn hiervoor reeds
(eigen) aanpassingen doorgevoerd, maar het gebouw laat thans geen flexibele oplossingen meer toe.
Op dit moment verhuurt Wilhelminaschool ruimte voor kinderopvangorganisatie Twinkel in haar school. De wens
van beide partijen is om dit te continueren.
Vraagstelling
Vanuit de bestuursopdracht Wilhelminaschool d.d. 2 juli 2019 is de volgende vraagstelling geformuleerd:
“Op welke wijze moet de toekomstige huisvesting voor de Wilhelminaschool worden vormgegeven?”
Leerlingprognose en ruimtebehoefte
De ruimtebehoefte onderwijs voor de Wilhelminaschool is gebaseerd op 270 leerlingen. Hiermee komt de
ruimtebehoefte voor het onderwijsgedeelte op 1.558 m² BVO. De huidige capaciteit van het huidige gebouw is 1.378
m² BVO. Dit resulteert in een tekort van 180 m² BVO.
Locatiestudie
In samenwerking met de Wilhelminaschool is een locatiestudie uitgevoerd. In meerdere overleggen en
werkbijeenkomsten is stapsgewijs toegewerkt naar een voorkeursscenario voor toekomstige onderwijshuisvesting
van basisschool Wilhelminaschool en kinderdagopvang Twinkel. Op hoofdlijnen zijn de volgende stappen in het
proces gezet:
a) Vaststellen kaders en uitgangspunten locaties
b) Vaststellen beoordelingscriteria
c) Inventarisatie locatiegegevens
d) Beoordeling en weging locaties t.b.v. bepalen voorkeurslocatie
Vanuit de projectgroep en de overleggen met het schoolbestuur hebben er op negen locaties een nadere oriëntatie
plaats gevonden. Van deze negen locaties zijn er drie als kansrijk beoordeeld om nader te worden onderzocht,
namelijk:
1. Huidige locatie aan de Verdilaan 14a (nieuwbouw);
2. Boddens Hosangstraat 98 (renovatie of nieuwbouw)
3. Houtsmastraat 11 (nieuwbouw).
Beoordeling locaties en voorkeursscenario
In overleg met de gemeente en het schoolbestuur is een beoordelingsmatrix tot stand gekomen, waarbij 4 scenario’s
tegen het licht zijn gehouden. Op basis van objectieve gegevens is deze matrix ingevuld. Op basis hiervan wordt
geconcludeerd dat er een gezamenlijk voorkeursscenario is, te weten ‘nieuwbouw op de huidige locatie
(locatie Verdilaan 14a)’. Dit scenario scoort zowel bij de gemeente als bij het schoolbestuur het hoogste en ook
bij de gezamenlijke beoordeling leidt dit scenario tot de beste beoordeling.
Hierbij is het volgende in overweging genomen:
Ten aanzien van de criteria ‘onderwijskundige visie’, ‘capaciteit’, ‘locatie’, ‘ruimtelijke ordening’, ‘duurzaamheid’ en
‘draagvlak’ scoort dit scenario maximaal. Aandachtspunten liggen bij ‘verkeer en veiligheid’ en ‘financiën’, waarbij
wordt opgemerkt dat de 2 laatstgenoemde in alle scenario’s vergelijkbare aandacht behoeven.
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Advies
Op basis van de locatie oriëntaties, ingevulde beoordelingsmatrix en gezamenlijke voorkeur van gemeente en
Wilhelminaschool wordt geadviseerd scenario 1 (Nieuwbouw op de locatie Verdilaan 14a) vast te stellen.
Argumenten hiervoor zijn:
1. Dit betreft uitvoering van het gemeentelijke Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
In dit huisvestingsplan is huisvesting van Wilhelminaschool namelijk als prioriteit aangemerkt.
2. Deze locatie heeft de wederzijdse voorkeur.
Het realiseren van nieuwbouw op de huidige locatie zorgt dat de binding met de buurt sterk blijft. Niet
alleen voor ouders en leerlingen is dit prettig, maar ook voor betrokken bestaande maatschappelijke
partners is dit een pre.
3. Met deze nieuwbouw wordt uitvoering gegeven aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities.
Het (bijna) energieneutraal realiseren van een reeds bestaande verouderde voorziening is haast niet
mogelijk. Het realiseren van nieuwbouw geeft deze mogelijkheid wel en is tevens relatief gezien minder
duur.
Gevraagd besluit
1. De locatie aan de Verdilaan 14a aan te wijzen als passende nieuwbouwlocatie voor de Wilhelminaschool.
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1

Inleiding

De Wilhelminaschool is gevestigd aan de Verdilaan 14a te Doetinchem. De Wilhelminaschool is gehuisvest in een
verouderd gebouw (bouwjaar 1974). In het gebouw is tevens de kinderopvang organisatie Twinkel gehuisvest. De
Wilhelminaschool ligt in gebied 1 - Noord, Bezelhorst, Overstegen en Muziekbuurt.

6
4

1
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2

Gebied 1 (wijk 1, 2, 3, 9) betreft het noordelijke deel van Doetinchem. In dit gebied zijn zes basisscholen gehuisvest.
De Wilhelminaschool is nummer 2 op de kaart.
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1.1
Aanleiding & achtergrond
Vanaf 2015 worden er reeds gesprekken gevoerd met het schoolbestuur over de kwaliteit van het gebouw en de
(verwachte) ontwikkelingen in de leerlingenaantallen. Op 8 november 2016 heeft het college een notitie met
betrekking tot de stand van zaken Onderwijshuisvesting vastgesteld. Hierin was vermeld dat o.a. de
Wilhelminaschool te kampen had met capaciteitsgebrek door groei in leerlingenaantallen en dat derhalve het gesprek
met dit schoolbestuur zou worden aangegaan. Dat gesprek heeft o.a. geresulteerd in een bredere kijk op de
ontwikkeling en de gevolgen van deze ontwikkeling. Die zijn op hoofdlijnen vastgelegd in het gemeentelijke Integraal
Huisvestingplan (IHP, vastgesteld 12 juli 2018).
Zoals is vastgesteld in het gemeentelijke Integraal Huisvestingplan (IHP, vastgesteld 12 juli 2018), is de ontwikkeling
van toekomstbestendige huisvesting van de Wilhelminaschool een prioriteit. In recente gesprekken heeft het
schoolbestuur dit opnieuw aangekaart:
- Het gebouw is ouder dan 40 jaar en is daarom onderhoudsintensief. Aangezien een deel van het dak slecht
is en er meerdere andere zaken vervangen dienen te worden, heeft de Wilhelminaschool op korte termijn
behoefte aan duidelijkheid: hoe ziet het toekomstperspectief eruit met betrekking tot het gebouw.
- De leerlingenaantallen liggen beduidend hoger dan geprognosticeerd. In het verleden zijn hiervoor reeds
(eigen) aanpassingen doorgevoerd, maar het gebouw laat thans geen flexibele oplossingen meer toe.
1.2
Doelstelling
De doelstelling vanuit de bestuursopdracht Wilhelminaschool d.d. 2 juli 2019 luidt als volgt:
“Het realiseren van een toekomstbestendige en adequate huisvesting voor de Wilhelminaschool”
Reeds bestaande scenario’s
In het al eerder gememoreerde IHP zijn de uitdagingen rondom Wilhelminaschool reeds kort benoemd, zijn drie
scenario’s kort beschreven die onderzocht moeten worden in relatie tot het toekomstbestendig maken van de
school:
1. uitbreiding en renovatie van het bestaande gebouw
2.

(vervangende) nieuwbouw
▪

op dezelfde locatie

▪

op een andere locatie

3. ingebruikname van een ander gebouw
Gedurende dit traject zullen deze scenario’s moeten worden onderzocht, mogelijk uitgebreid en zal er uiteindelijk voor een
concreet scenario moeten worden gekozen.

Hoofdvraag
“Op welke wijze moet de toekomstige huisvesting voor de Wilhelminaschool worden vormgegeven?”
Om het hoofddoel te behalen, zijn er meerdere subdoelen te onderzoeken.
Projectdoel 1:
Wat is de (minimaal) noodzakelijke omvang van het de nieuwe school (in m2)? Hierbij staat de ontwikkeling, nu
en in de toekomst, van de leerlingenaantallen centraal.
Het leerlingenaantal is essentieel, omdat dit de basis vormt voor de totale ruimtebehoefte.
Projectdoel 2:
Voor het realiseren van toekomstbestendige huisvesting is ook de locatie in de wijk essentieel. Wat speelt er
allemaal in de wijk? Wat is de beste locatie voor deze school, rekening houdend met de functie van de school en het
functioneren van een wijk. Welke (on)mogelijkheden zijn er, kunnen er slimme verbindingen worden gelegd met
bestaand (leegstaand) vastgoed, hoe kan de verkeersdruk worden verminderd etc. Belangrijk hierbij is om met de
wijk / buurt het gesprek aan te gaan. En ook het gesprek hierover te voeren met andere schoolbesturen.
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Projectdoel 3:
Aansluitend op voorgaande doelen is het noodzakelijk om te bepalen welke vorm hierbij het meest geschikt is. Gaat
het om nieuwbouw, vervangende nieuwbouw of renovatie (scenario’s uit het IHP). Hierbij staan een aantal aspecten
centraal:
- Integreren van de onderwijskundige visie van de school in het gebouw;
- Wat zijn de financiële kosten van de betreffende investeringen?
- Welke dekkingsmogelijkheden zijn hiervoor?
- Duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren;
- Verantwoordelijkheidsverdeling: wie is waar (financieel) verantwoordelijk voor?
1.3
Resultaten
Resultaat 1:
Relevante en up-to-date leerlingenprognose en daaraan gekoppeld het benodigd aantal m2.
Resultaat 2:
De locatie studie op haalbaarheid ruimtelijk beslag, wijkinpassing sociaal en infrastructurele
inpassing.
Resultaat 3:
Uitwerking van het voorkeursscenario inclusief financiële haalbaarheid.
1.4
Taakverantwoordelijkheden
De gemeente heeft de wettelijke taak en verplichting om onderwijshuisvesting (vervangende nieuwbouw en
uitbreiding) te faciliteren. Deze wettelijke verantwoordelijkheid is vastgelegd in de ’Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Doetinchem 2014’. Vanuit de (wettelijke) betrokkenheid bij onderwijshuisvesting
kan de gemeente de ontwikkeling van IKC’s bevorderen bij (toekomstige) vraagstukken en aanvragen omtrent dit
beleidsonderwerp.
Principes voor de zoektocht naar passende huisvesting van scholen begint met het zoeken van oplossingen binnen
bestaande gebouwen en/of binnen dezelfde wijk. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, dan geldt:
- het zoeken naar (huisvestings)oplossingen op fietsveilige afstand;
- het voorkomen en/of benutten van leegstand (voor zowel onderwijs als voor kinderopvang);
- het toepassen van de meest kostenefficiënte oplossing in geval van nieuwbouw of uitbreiding;
- samenwerking met derden, zoals wellicht een woningcorporatie.
1.5
Werkwijze
In de afgelopen periode is in samenwerking met de Wilhelminaschool een locatiestudie uitgevoerd. In meerdere
overleggen en werkbijeenkomsten is stapsgewijs toegewerkt naar een voorkeursscenario voor toekomstige
onderwijshuisvesting van basisschool Wilhelminaschool en kinderdagopvang Twinkel. Op hoofdlijnen zijn de
volgende stappen in het proces gezet:
a) Vaststellen kaders en uitgangspunten locaties
Naast de kaders en uitgangspunten als vastgesteld in het IHP zijn aanvullend in de bestuurlijke overleggen en
overleggen met de projectgroep nadere uitgangspunten vastgesteld. Daarbij zijn ook mogelijke locaties in
beeld gebracht. Op basis hiervan zijn in overleg tussen de gemeente en de projectgroep drie locaties als
kansrijk genoemd. De te onderzoeken locaties zijn in het bestuurlijk overleg d.d. 12-12-2019 vastgesteld.
Vervolgens zijn de locaties in de projectgroep nader beschouwd en uitgewerkt.
b) Vaststellen beoordelingscriteria
Gemeente en Wilhelminaschool hebben gezamenlijk een aantal criteria vastgesteld op basis waarvan de
locaties geanalyseerd worden. De diverse criteria waarop de locaties worden beoordeeld zijn vastgesteld in
het bestuurlijk overleg d.d. 14-10-2019. Aan de hand van deze criteria is een beoordelingsmatrix opgesteld
voor beoordeling, afweging en onderlinge vergelijking van de locaties.
c) Inventarisatie locatiegegevens
Van de drie kansrijke locaties zijn overzichten gemaakt met daarop de meest belangrijke locatiegegevens
teneinde goed inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden per locatie in relatie tot de vastgestelde
beoordelingscriteria.
d) Beoordeling en weging locaties t.b.v. bepalen voorkeurslocatie
Door gemeente en Wilhelminaschool worden onafhankelijk van elkaar de beoordelingsmatrix in gevuld.
Vervolgens worden de resultaten samengevoegd, verschillen geduid en besproken teneinde een
voorkeurslocatie te bepalen.
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2

Kaders & Uitgangspunten

2.1
Integraal huisvestingsplan
Integraal Huisvestingsplan (IHP)
De belangrijkste kaders uit het IHP zijn:
- Uiteraard moet er worden voldaan aan relevante wetgeving (Wet PO, wet VO, wet Passend onderwijs, wet
OKE e.d.)
- IKC-ontwikkeling stimuleren;
- Wijkgericht werken;
- Passend onderwijs d.m.v. flexible huisvesting;
- Duurzaamheid wordt gestimuleerd;
- Renovatie versus vervangende nieuwbouw. Gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de (kwaliteit van) huisvesting. Dit geldt voor zowel renovatie als voor
nieuwbouw.
- Normvergoeding versus kwaliteitsniveau huisvesting
Voor een volledige weergave van het IHP wordt verwezen het vastgestelde IHP.
2.2
Ontwikkeling Wet- en regelgeving
Het IHP is vastgesteld in 2018, sindsdien zijn er diverse ontwikkelingen ten aanzien van wet- en
regelgeving die (op korte termijn) raakvlak hebben met onderwijshuisvesting:
- Stiksfof(depositie)problematiek
o Er dient tijdig vastgesteld te worden of er een vergunningsplicht is onder de Wet
natuurbescherming en welke instrumenten kunnen worden ingezet om voor een natuurvergunning
in aanmerking te komen.
- PFAS
o Per- en polyFluor Alkyl Stoffen (PFAS) zijn schadelijk voor het milieu en kunnen bij hogere
concentraties schadelijk zijn voor mensen. Er wordt gewerkt aan regelgeving die schade door deze
stoffen voorkomt. Echter, door de brede toepassing van PFAS in allerlei producten is de toplaag
van de Nederlandse bodem vrijwel overal verontreinigd geraakt met lage gehalten PFAS. Deze
veroorzaken in de meeste gevallen géén schade, maar kunnen wel leiden tot beperkingen bij het
hergebruik van grond en baggerspecie. De afgelopen periode is gebleken dat het Tijdelijk
Handelingskader dat in juli door de Staatsecretaris is gepubliceerd ontwikkelingen en
onderhoudswerkzaamheden in de weg staat.
- Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB)
o Vanaf 1 januari 2021 wordt een nieuw stelsel van toezicht in de bouw van kracht. Daarnaast
veranderen de aansprakelijkheidsregels voor bouwers en wordt een opleverdossier
geïntroduceerd.
- Bouwbesluit 2012; BENG vervangt EPC vanaf 1 januari 2021
o Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen
(BENG) zijn. De BENG-eisen vervangen de EPC als maat voor de energieprestatie.
In de planuitwerking dient hier rekening mee te worden gehouden.
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2.3
Aanvullende uitgangspunten tussen gemeente en Wilhelminaschool
In overleg tussen het schoolbestuur en gemeente Doetinchem zijn vooraf een aantal uitgangspunten en
kaders vastgesteld d.d. 10-10-2019. Een verkorte weergave hiervan vindt u hieronder:
- Wilhelminaschool wil graag in ‘de wijk’ blijven (o.b.v. hun voedingsgebied);
- Het gebouw moet geschikt zijn of in redelijke mate geschikte te maken moet zijn, om de onderwijskundige
visie in praktijk te kunnen brengen. Middels het opgestelde huisvestingsconcept vertaald in een globaal
ruimteprogramma en relatieschema met daarin de ruimtelijke en functionele relaties.
- Waar mogelijk energieneutraal in 2030;
- Volgen van wettelijke voorschriften, als minimum ambitie m.b.t. bouwnormen;
- Frisse scholen klasse B realiseren m.b.t. het binnenklimaat (boven wettelijke minimum);
- Multifunctioneel en flexibele bouw en inrichting pand;
- Ambities uit IHP meenemen;
- Toetsing van potentiele locaties vindt plaats a.d.h.v. opgestelde criteria.
Het volledige projectplan met uitgangspunten en kaders is toegevoegd als bijlage A.
Kinderopvang
Op dit moment verhuurt Wilhelminaschool ruimte voor kinderopvangorganisatie Twinkel in haar school. De wens
van beide partijen is om dit te continueren. In een volgende projectfase zullen hier nadere afspraken over moeten
worden gemaakt. De volgende uitgangspunten spelen hierin een rol:
- Conform uitgangspunt uit het Integraal Huisvestingsplan wordt uitgegaan van een integraal kindcentrum:
school en opvang in één gebouw;
- De ruimtebehoefte van de kinderopvang Twinkel wordt op het moment ingeschat op 250 m2’;
- De financiering van de bouw van deze ruimte wordt meegenomen in het totaalplan. De gemeente verstrekt
een bijdrage aan de bouwheer hiervoor bovenop de investeringsbijdrage voor de school. De
kinderopvangorganisatie betaald hiervoor een kostprijsdekkende huur, gelijk aan de kapitaallasten van de
totale investering (afschrijving gebouw 40 jaar, afschrijving installaties 15 jaar). De ruimte wordt casco
opgeleverd, de kosten voor inrichting hiervan ligt bij de kinderopvangorganisatie in het geval de
kinderopvangorganisatie stopt met het uitoefenen van haar bedrijfsactiviteiten;
- De duur van de huurovereenkomst is tenminste tien jaar en zo mogelijk nog langer. In principe wordt de
huurovereenkomst afgesloten tussen de kinderopvangorganisatie en de gemeenten;
- De bestemming (ruimtelijk) van deze ruimte moet zodanig zijn, dat alternatieve aanwendbaarheid van deze
ruimte mogelijk is.
2.4
Ontwikkeling leerlingenaantallen
In het IHP is nader ingegaan op de ontwikkeling van de leerlingenaantallen.
“De Wilhelminaschool had op teldatum 1 oktober 2017 239 leerlingen. De school heeft de afgelopen jaren een groei laten
zien (met name door instroom van onderaf). Een leerlingenaantal van 238 op de volgende teldatum is niet de verwachting.”
De realiteit heeft deze geschetste verwachting inmiddels al weer ingehaald. Op 1 oktober 2018 waren er 251
leerlingen op de school aanwezig. Dit ligt behoorlijk boven de prognose en deze trend heeft zich doorgezet. De
school verwacht zelf door te groeien tot 275 - 300 leerlingen en daarna te stabiliseren.
Actuele leerlingenaantal 01-10-2019
Het actuele leerlingenaantal, op 1-10-2019, is 260. Hierbij zet de stijgende trend van afgelopen jaren door:
Leerlingentelling Primair onderwijs Gemeente Doetinchem 2010-2019
School
Wilhelminaschool

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
200

195

204

205

209

223

9

231

239

251

260
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Herkomst leerlingen
Vanwege de denominatie van de Wilhelminaschool (evangelisch christelijk) trekken ze leerlingen uit andere wijken /
de regio.
Plaats / Postcode
Doetinchem – 7001
Doetinchem – 7002
Doetinchem – 7003
Doetinchem – 7004
Doetinchem – 7006
Doetinchem – 7007
Doetinchem – 7008
Doetinchem – 7009
Overig
Eindtotaal

Aantal
Leerlingen
01-10-2019
7
106
34
22
9
6
1
31
44
260

In %
2,7%
40,8%
13,1%
8,5%
3,5%
2,3%
0,4%
11,9%
16,9%
100%

11,9%
40,8%
2,7%

3,5%

13,1%
8,5%
2,3%

De leerlingen van deze school komen uit verschillende wijken en plaatsen:
- Uit de wijk Overstegen zelf (ca. 41%),
- uit omliggende wijken (42%) en
- uit de regio (ca. 17%).
Hiermee is het voedingsgebied van de school groter dan de wijk (Overstegen) waar de school staat.
Leerlingenprognose
Gezien de stijgende trend in leerlingenaantal is in het bestuurlijk overleg d.d. 14-10-2019 besloten om bij het de
locatiestudie uit te gaan van 270 leerlingen. Deze groei is reëel en structureel. In de volgende fase zal het aantal
definitief worden vastgesteld.
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2.5

Huidige capaciteit en ruimtebehoefte

Huidige capaciteit
De school bestaat thans uit 12 lokalen, waarvan 2 noodlokalen. 1 noodlokaal is naast het huidige gebouw gesitueerd,
het andere noodlokaal is gesitueerd aan de achterzijde rechts vast aan het schoolgebouw. De beschikbare capaciteit
is op dit moment 1.378m2 (conform IHP) inclusief 2 lokalen voor kinderopvang, hetgeen niet toereikend is in relatie
tot het huidige leerlingenaantal. Daarom zijn er 2 noodlokalen gevestigd.
Wilhelminaschool

Huidige capaciteit

Aantal Lokalen:
Aantal noodlokalen:
Capaciteit in m2:

10
2
1.378 (bron IHP)

Waarvan gebruik door
Wilhelminaschool
8
2

Waarvan gebruik door
kinderopvang
2
0

Ruimtebehoefte
De ruimtebehoefte voor onderwijs wordt normatief berekend conform de verordening onderwijshuisvesting. Het
wordt uitgedrukt in bruto vloeroppervlakte; BVO. De ruimtebehoefte voor een onderwijsgebouw is opgebouwd uit
een vaste voet voor een hoofdvestiging (200m² BVO) en een aantal vierkante meter per leerling (5,03m² per
leerling).
De ruimtebehoefte onderwijs voor de Wilhelminaschool is gebaseerd op 270 leerlingen. Hiermee komt de
ruimtebehoefte voor het onderwijsgedeelte op 1.558 m² BVO.
Ruimtebehoefte
Wilhelminaschool
Aantal leerlingen

BVO norm

Aantal leerlingen

5,03

Vaste voet onderwijs

270

200

Ruimtebehoefte in
m² BVO.
1.358

Aantal lokalen
12

200

Totaal ruimtebehoefte

1.558

Huidige capaciteit

1.378

10

-180

2

Tekort

Ruimtebehoefte
Kinderopvang Twinkel
Aantal kindplaatsen

BVO
norm

Aantal
kindplaatsen
-

-

Ruimtebehoefte in
m² BVO.
250

Aantal lokalen
n.t.b.

Totaal
Huidige capaciteit

2

Tekort

Noot; vanuit kinderopvangorganisatie Twinkel is tot op heden alleen een globale ruimtebehoefte in m2-ers aangereikt. In de
volgende fase zullen de uitgangspunten met Twinkel concreet worden bepaald.
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3
3.1

Organisatie
Projectorganisatie

Interne projectorganisatie gemeente Doetinchem
Rol:
Functie:
De bestuurlijk opdrachtgever (BO)
Wethouder Onderwijshuisvesting
De ambtelijk opdrachtgever (AO)
Regisseur sociaal domein
De ambtelijk opdrachtnemer (ON)
Adviseur onderwijshuisvesting
Projectleider onderwijshuisvesting
Projectorganisatie schoolbestuur Wilhelminaschool
Organisatie
Functie:
Wilhelminaschool
Directeur-bestuurder
PentaRho
Adviseur schoolbestuur
Wilhelminaschool
Wilhelminaschool
3.2

Adviseur bestuur
bestuurslid

Naam:
M. Sluiter
M. Salemink
O. Horsman
M. Aerts
Naam:
Erik Lammers
Marieke Stevering-Rutten
Teun Schippers
Gertjan van der Molen
Erwin Eskes

Overleg- en beslisstructuur

Bestuurlijk overleg
Organisatie
De bestuurlijk opdrachtgever (BO)
De ambtelijk opdrachtnemer (ON)
Wilhelminaschool

frequentie: in overleg
Functie:
Wethouder Onderwijshuisvesting
Adviseur onderwijshuisvesting
Directeur-bestuurder
Bestuurslid
Adviseur schoolbestuur

Locatie: gemeentehuis
Naam:
M. Sluiter
O. Horsman
Erik Lammers
Erwin Eskes
Marieke Stevering-Rutten

Projectgroep

frequentie: in overleg

Organisatie:
Wilhelminaschool
PentaRho

Functie:
Directeur
Adviseur schoolbestuur

Wilhelminaschool
Wilhelminaschool
Gemeente Doetinchem

Adviseur bestuur
bestuurslid
Adviseur onderwijshuisvesting
Projectleider onderwijshuisvesting

Locatie:
Wilhelminaschool
Naam:
Erik Lammers
Marieke Stevering-Rutten
Teun Schippers
Gertjan van der Molen
Erwin Eskes
O. Horsman
M. Aerts

3.3
Taakverdeling en bouwheerschap
Gemeente Doetinchem is verantwoordelijk voor de wettelijke berekening van de ruimtebehoefte (m2 BVO) en is
leidend in de initiatief- en definitiefase. Op het moment dat er het voorkeursscenario is ontwikkeld en vertaald in
een vastgesteld projectplan, zal de rol van bouwheer worden ingevuld door het schoolbestuur. Hiervoor zal in de
fase Definitie een kaderdocument worden opgesteld hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen
Gemeente en schoolbestuur zijn geregeld.
Het schoolbestuur van Wilhelminaschool wordt bij de initiatief- en definitiefase betrokken bij de te nemen stappen
en zal input moeten leveren vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheid. Verwacht wordt van hen om een
onderwijskundige visie en vertaling hiervan naar toekomstbestendige huisvesting (ruimtelijk-functioneel en technisch
Programma van Eisen) aan te leveren.
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4

Planning

De planning op hoofdlijnen ziet er als volgt uit:
Fase
Fase 1 Het initiatief

Product
Uitgewerkte scenario’s en advies locatiekeuze,
aanvraag voorbereidingskrediet

Fase 2 Definitiefase

Vertalen voorkeurslocatie naar projectplan, opstellen
ruimtelijk-functioneel en technisch programma van
eisen, investeringskostenraming, aanvraag
uitvoeringskrediet
Selectieprocedure ontwerp
schetsontwerp zowel gebouw als evt. infrastructurele
zaken
uitwerking SO naar DO
uitwerking DO naar bestek
evt. ruimtelijke procedures
aanbesteding en selectie uitvoerende partijen.
bouwvoorbereiding en inkoop

Fase 3 Het ontwerp

Fase 4
aanbestedingsprocedure
uitvoering +
bouwvoorbereiding
Fase 5 De realisatiefase
Fase 6 De nazorg

Start uitvoering
Oplevering gebouw
Ingebruikname school

Wanneer
Streven is 23 april
2020 besluitvorming
raad
Kwartaal 3/4 2020

PM (bouwheerschap
bij schoolbestuur)

PM (bouwheerschap
bij schoolbestuur)
PM (bouwheerschap
bij schoolbestuur)
PM (bouwheerschap
bij schoolbestuur)
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5

Locatiestudie

5.1
Oriëntatie locaties
Het locatieonderzoek richt zich op hoofdlijnen en bevat derhalve een uitwerking van een locatie op hoofdlijnen.
Vanuit de projectgroep en de overleggen met het schoolbestuur hebben er op negen locaties een nadere oriëntatie
plaats gevonden. Van deze negen locaties zijn er drie als kansrijk beoordeeld om nader te worden onderzocht, deze
worden in deze rapportage toegelicht.
De locaties die nader zijn onderzocht:
1. Huidige locatie aan de Verdilaan 14a;
2. Boddens Hosangstraat 98;
3. Houtsmastraat 11.
Voedingsgebied
Alle locaties vallen binnen het
voedingsgebied van de school en in de wijk
Overstegen

3

Bestemmingsplan
De bestemming voor al deze locaties is
reeds maatschappelijk / onderwijs. Voor
de locaties geldt dat het mogelijk is om
tweelaags te bouwen, aangezien de
toegestane goothoogte voor alle
locaties 6 meter is en de toegestane
bouwhoogte 10 meter is.

2

1

Van bovenstaande locaties wordt achtereenvolgens een beknopte beschouwing gegeven. Voor een uitgebreidere
beschouwing van de locaties wordt verwezen naar bijlage B.
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Oriëntatie Verdilaan 14a
Stad

Wijk

Straat

Parkeren
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Oriëntatie Boddens Hosangstraat 98
Stad

Wijk

Straat

Parkeren
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Oriëntatie Houtsmastraat 11
Stad

Straat

Wijk

Parkeren
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5.2
Beoordelingscriteria
De gemeente en Wilhelminaschool hebben gezamenlijk een aantal criteria vastgesteld op basis waarvan de locaties
geanalyseerd en beoordeeld worden. Gemeente en Wilhelminaschool hebben beide hun prioritering aangegeven bij
de criteria om het belang van de criteria vanuit beide partijen kenbaar te maken. Bij elk subcriteria is een toelichting
geschreven om inhoud te duiden.
Aan de hand van de vastgestelde criteria zijn de drie locaties door gemeente Doetinchem en Wilhelminaschool
beoordeeld. De relevante criteria zijn:
 Onderwijskundige visie
 Capaciteit
 Locatie
 Ruimtelijke ordening
 Verkeer & veiligheid
 Financieel
 Duurzaamheid
 Draagvlak
De ingevulde beoordelingsmatrix wordt ter inzage gelegd.
5.3

Voorkeurslocatie

In overleg met de gemeente en het schoolbestuur is de beoordelingsmatrix tot stand gekomen, waarbij 4 scenario’s
tegen het licht zijn gehouden. Op basis van objectieve gegevens is deze matrix ingevuld. Op basis hiervan wordt
geconcludeerd dat er een gezamenlijk voorkeursscenario is, te weten ‘nieuwbouw op de huidige locatie
(locatie Verdilaan 14a)’. Dit scenario scoort zowel bij de gemeente als bij het schoolbestuur het hoogste en ook
bij de gezamenlijke beoordeling leidt dit scenario tot de beste beoordeling.
Hierbij is het volgende in overweging genomen:
Ten aanzien van de criteria ‘onderwijskundige visie’, ‘capaciteit’, ‘locatie’, ‘ruimtelijke ordening’, ‘duurzaamheid’ en
‘draagvlak’ scoort dit scenario maximaal.
Aandachtspunten liggen bij ‘verkeer en veiligheid’ en ‘financiën’, waarbij wordt opgemerkt dat de 2 laatstgenoemde in
alle scenario’s vergelijkbare aandacht behoeven.
De werkmethode zag er als volgt uit. Zowel de gemeente als het schoolbestuur heeft onafhankelijk van elkaar de
beoordelingsmatrix ingevuld. De verschillen van de scenario’s zijn geduid en doorgesproken. Partijen conformeren
zich aan het resultaat.
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6

Risicoanalyse

Hieronder is een globale risicoanalyse weergegeven in relatie tot het voorkeursscenario nieuwbouw op locatie
Verdilaan 14a.
Geld


Tijdelijke huisvesting
Dit scenario, net als de andere scenario’s, brengt met zich mee dat er moet worden gezocht naar tijdelijke
huisvesting. Het realiseren van een nieuw pand op de huidige locatie valt niet te verenigen met het veilig
lesgeven in het oude pand. Daartoe zal gemeente zorg moeten dragen voor bekostiging van tijdelijke
huisvesting. Deze kosten zitten niet in de normbedragen voor onderwijshuisvesting. De meest passende
invulling hiervan wordt nader onderzocht in de volgende fase, waarbij bij voorkeur wordt gekeken naar het
gebruiken van bestaand vastgoed.



Sloopkosten
Het voorkeursscenario brengt met zich mee dat het bestaande gebouw gesloopt dient te worden. Kosten
voor sloop zitten niet in de normbedragen voor onderwijshuisvesting.



Asbest
In 2012 is een asbestinventarisatie type A (visuele inspectie) uitgevoerd. In het rapport wordt
geconcludeerd dat op de locatie geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. Het rapport is echter
gedateerd en is alleen op basis van visuele inspectie. Er heeft geen destructief onderzoek plaatsgevonden.
Geadviseerd wordt een asbestinventarisatie type B (destructief) uit te voeren. In de volgende fase zal een
dergelijk onderzoek worden uitgevoerd. Kosten voor onderzoek naar en het saneren van asbest zitten niet
in de normbedragen voor onderwijshuisvesting.



Bodemverontreiniging
Het is op dit moment niet inzichtelijk of en in hoeverre er sprake is van bodemverontreiniging op de
huidige locatie. Kosten voor onderzoek naar en het schoonmaken van de grond zitten niet in de
normbedragen voor onderwijshuisvesting. In de volgende fase zal hier verkennend onderzoek naar worden
gedaan.



PFAS
Per- en polyFluor Alkyl Stoffen (PFAS) zijn schadelijk voor het milieu en kunnen bij hogere concentraties
schadelijk zijn voor mensen. Er wordt gewerkt aan regelgeving die schade door deze stoffen voorkomt.
Echter, door de brede toepassing van PFAS in allerlei producten is de toplaag van de Nederlandse bodem
vrijwel overal verontreinigd geraakt met lage gehalten PFAS. Deze veroorzaken in de meeste gevallen géén
schade, maar kunnen wel leiden tot beperkingen bij het hergebruik van grond en baggerspecie. Het is op dit
moment niet inzichtelijk of en in welke mate er sprake is van PFAS in de grond van de locatie. In de
volgende fase zal hier verkennend onderzoek naar worden gedaan.



Stikstof(depositie)problematiek)
Er dient tijdig vastgesteld te worden of er een vergunningsplicht is onder de Wet natuurbescherming en
welke instrumenten kunnen worden ingezet om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen. In de
volgende fase zal een vergunningscheck worden uitgevoerd.



Flora- en fauna
Voorafgaand aan de sloop dient een flora- en faunaonderzoek plaats te vinden om vast te stellen of en
welke mitigerende maatregelen dienen te worden getroffen.



Verkeerskundige inpassingen
Nieuwbouw biedt kansen om de bestaande verkeerssituatie te verbeteren waar nodig. Er zal samen met de
school en buurt worden gekeken wat de best passend invulling is. Eventuele verkeerskundige maatregelen
zullen in de volgende fasen worden uitgediept. De kosten voor verkeerskundige maatregelen zitten echter
niet in de normbedragen voor onderwijshuisvesting.
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Ontwikkeling bouwkosten en wijziging Bouwbesluit in relatie tot normbedrag onderwijshuisvesting IHP
In het Integraal Huisvestingplan Onderwijs (2018) wordt in geval van nieuwbouw uitgegaan van een kostprijs
á € 2.400,- per m2 bvo, inclusief btw. Echter, de sterk aantrekkende vastgoedmarkt en de grote druk tot
productie in de Nederlandse bouwsector hebben de afgelopen jaren geleid tot oplopende prijzen in de
bouw. Het normbedrag als vastgesteld in het IHP kan daartoe mogelijk niet afdoende zijn als reële kostprijs
voor een nieuw BENG onderwijsgebouw. In de volgende fase zal dit nader worden onderzocht.

Organisatie
 Tijdelijke huisvesting
Dit scenario, net als de andere scenario’s, brengt met zich mee dat er moet worden gezocht naar tijdelijke
huisvesting. Het realiseren van een nieuw pand op de huidige locatie valt niet te verenigen met het veilig
lesgeven in het oude pand. Daartoe zal gemeente zorg moeten dragen voor tijdelijke huisvesting. De meest
passende invulling hiervan wordt nader onderzocht in de volgende fase, waarbij bij voorkeur wordt gekeken
naar het gebruiken van bestaand vastgoed.


Afhankelijkheden derden
Op de huidige locatie is geen afhankelijkheid van andere partners om tot uitvoering te komen. De andere
scenario’s brengen een te grote afhankelijkheid met zich mee met betrekking tot medewerking van andere
partners. Met de huidige huurder van locaties voor kinderopvang worden gesprekken gevoerd met de
intentie om dit te continueren.

Tijd
Vooralsnog worden geen risico’s verwacht m.b.t. aspect tijd
Informatie
 Informeren belanghebbenden
Op de locatie Verdilaan 14a zijn er reeds contacten met de buurtcommissie over de bereikbaarheid en
verkeersveiligheid van kinderopvang Twinkel en de Wilhelminaschool. Er zal een communicatieplan worden
opgesteld voor het informeren van belanghebbenden. De buurtcommissie wordt periodiek geïnformeerd
over het voornemen tot nieuwbouw en wordt verder betrokken bij de planvorming.
Kwaliteit
 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Nieuwbouw biedt kansen om de bestaande situatie te verbeteren waar nodig. Er zal samen met de school
en buurt worden gekeken wat de best passend invulling wordt. Zowel de ligging van het gebouw,
aanvullende verkeerskundige maatregelen alsmede ook de inpassing van de kinderopvangorganisatie kunnen
opnieuw ingepast worden in de planvorming. In de volgende fase zullen hier kaders en uitgangspunten voor
worden opgesteld in het programma van eisen.


Gemeentelijk beleid inzake parkeren en infrastructuur op de locatie
Nieuwbouw biedt kansen om de bestaande situatie te verbeteren waar nodig en tevens gemeentelijk beleid
in te passen. In de volgende fase zal onderzocht moeten worden in hoeverre het gemeentelijk beleid m.b.t.
onder andere parkeren op eigen terrein en afwatering mogelijk is op de locatie Verdilaan 14a.
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7

Conclusie en Advies

Conclusie
Ten aanzien van de in hoofdstuk 1.2 genoemde projectdoelen kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
Projectdoel 1: Locatiestudie gaat uit van een leerlingenprognose van 270 leerlingen en resulteert in
ruimtebehoefte van 1.558 m2 BVO
Projectdoel 2: Nieuwbouw op locatie Verdilaan 14a (huidige locatie Wilhelminaschool) wordt aangemerkt als
voorkeursscenario
Projectdoel 3: Uitwerking voorkeursscenario inclusief financiële haalbaarheid wordt uitgewerkt in de fase
Definitie.
Advies
Op basis van de locatie oriëntaties, ingevulde beoordelingsmatrix en gezamenlijke voorkeur van gemeente en
Wilhelminaschool wordt geadviseerd scenario 1 (Nieuwbouw op de locatie Verdilaan 14a) vast te stellen.
Argumenten hiervoor zijn:
1. Dit betreft uitvoering van het gemeentelijke Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
In dit huisvestingsplan is huisvesting van Wilhelminaschool namelijk als prioriteit aangemerkt.
2. Deze locatie heeft de wederzijdse voorkeur.
Het realiseren van nieuwbouw op de huidige locatie zorgt dat de binding met de buurt sterk blijft. Niet
alleen voor ouders en leerlingen is dit prettig, maar ook voor betrokken bestaande maatschappelijke
partners is dit een pre.
3. Met deze nieuwbouw wordt uitvoering gegeven aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities.
Het (bijna) energieneutraal realiseren van een reeds bestaande verouderde voorziening is haast niet
mogelijk. Het realiseren van nieuwbouw geeft deze mogelijkheid wel en is tevens relatief gezien minder
duur.

8

Gevraagd besluit
1. De locatie aan de Verdilaan 14a aan te wijzen als passende nieuwbouwlocatie voor de Wilhelminaschool.
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Bijlagen
Bijlage A: Vastgestelde kaders en uitgangspunten voor WS vs2 d.d. 10-10-2019
Bijlage B: Locatiegegevens Verdilaan 14a, Boddens Hosangstraat 98 en Houtmastraat 11
Bijlage C: Beoordelingsmatrix locatiestudie Wilhelminaschool ingevuld d.d. 26-02-2020
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