
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 29 september 2020 

Registratienummer : 81537 

   IN/115 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

 

 

Onderwerp  

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 

 

Kennisnemen van 

De opgave die bestaat op het gebied van onderwijshuisvesting en het proces om te komen tot keuzes 

met bijbehorende afwegingen. 

 

Inleiding 

Dagelijks bezoeken 5.000 kinderen in West Betuwe  één van de 33 basisscholen in 21 kernen. Om een 

zo helder mogelijk toekomstbeeld van de schoolgebouwen in het basisonderwijs te krijgen, werkt het 

college in nauwe samenwerking met de 9 schoolbesturen aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP). 

 

Dat wordt dan het eerste IHP van de nieuwe gemeente West Betuwe. Uiteraard  hebben de voormalige 

gemeenten ook niet stilgezeten op het gebied van onderwijshuisvesting. En in die zin zal het nieuwe 

IHP dan ook voortbouwen op het ingezette beleid van de voormalige gemeenten Geldermalsen, 

Neerijnen en Lingewaal. 

 

Voor een aantal scholen zijn de voorbereidingen van een nieuwbouwtraject reeds in gang gezet. Het 

gaat daarbij om OBS Jan Harmenshof en de Oranje Nassauschool in Geldermalsen, die samen in een 

nieuw te bouwen IKC komen en het nieuwe IKC voor Buurmalsen en Tricht. In Meteren is de bouw van 

het Kindcentrum De Plantage in volle gang. En voor Spijk ligt een plan voor een brede school klaar. Dit 

plan wacht echter op afronding van de procedure bij de Raad van State. Ook is reeds een traject voor 5 

scholen ingezet, om een plan te maken om de scholen te verduurzamen. 

 

Het opstellen van een IHP is op dit moment nog facultatief. Er is echter een wetswijziging in 

voorbereiding dat gemeenten en schoolbesturen verplicht een gezamenlijk IHP op moeten stellen voor 

een periode van 4 jaar waarbij een doorkijk wordt gegeven naar de 12 jaren die daarop volgen. Wij 

menen dat het een juiste keuze is om vooruitlopend op deze wetswijziging een IHP op te stellen. Een 

IHP biedt perspectief voor de schoolgebouwen en maakt het mogelijk hierop te handelen. Of er nu wel 

of geen IHP komt verandert namelijk niets aan de staat waarin de helft van de basisscholen verkeert.  

 

In deze nota geven we vooruitlopend op het IHP inzicht in de opgave die bestaat op het gebied van 

onderwijshuisvesting en in de mogelijke keuzes en afwegingen die daarmee gepaard gaan. 
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Kernboodschap 

Het scholenbestand in onze gemeente is verouderd. Voor één op de twee schoolgebouwen in het 

basisonderwijs is de levensduur verstreken omdat in het verleden géén levensduurverlengende 

renovatie heeft plaatsgevonden. Voor deze gebouwen is het niet de vraag óf hier de komende jaren in 

geïnvesteerd moet worden, maar wannéér en op welke wijze. De inzet van de gemeente is hierbij 

essentieel omdat de bekostiging van nieuwbouw en renovatie voor rekening van de gemeente komt. 

Dat is wettelijk bepaald en uitgewerkt in de verordening onderwijshuisvesting. Eventueel kan sprake 

zijn van een beperkte cofinanciering van schoolbesturen. 

 

In het ‘Op overeenstemmingsgericht overleg’ (OOGO) bespreken wij met de schoolbesturen de inhoud 

van het IHP. Gezamenlijk is bekeken welke ingrepen nodig zijn voor welke schoolgebouwen. Het is 

daarbij van belang u als raad mee te nemen in de totstandkoming van het IHP met de keuzes en 

afwegingen die voorliggen. 

 

Consequenties 

Zoals gesteld zal voor de helft van alle schoolgebouwen in het basisonderwijs moeten worden bezien 

of nieuwbouw dan wel renovatie de beste oplossing is. Voor bepaalde scholen zal de afweging 

voornamelijk van bouwkundige en/of installatietechnische aard zijn. Er zijn echter ook situaties 

waarbij de mogelijkheid zich voordoet om gezamenlijke nieuwbouw te realiseren voor twee scholen 

die op relatief korte afstand van elkaar staan. Indien daar kindfuncties zoals een kinderdagverblijf 

en/of peuteropvang aan worden verbonden, kunnen er synergie-effecten optreden in een kern of een 

wijk. Dit kan dan een overweging zijn om voor bepaalde situaties juist in te zetten op gezamenlijke 

nieuwbouw. 

 

Daarnaast kan ook het aantal leerlingen en daarmee de levensvatbaarheid van een school invloed 

hebben op de keuze voor nieuwbouw of renovatie al dan niet op de huidige locatie. Een goed 

voorbeeld daarvan is de Freule van Pallandtschool in Neerijnen en OBS De Rietschoof in Opijnen. 

Beide gebouwen zijn aan het einde van de levensduur waardoor er een keuze voor nieuwbouw of 

renovatie moet plaatsvinden. Voor beide scholen laten de afzonderlijke leerlingenprognoses zien dat 

het aantal leerlingen op termijn rond de 60 ligt. Dat is een dusdanig aantal leerlingen dat het niet met 

zekerheid is te zeggen dat beide scholen op termijn nog kunnen blijven bestaan. Op het moment dat 

ervoor wordt gekozen voor nieuwbouw of renovatie op de huidige locaties, zou dat tot gevolg kunnen 

hebben dat er kapitaalvernietiging plaatsvindt. Omdat het gebouw is aangepakt, maar het instituut niet 

langer bestaat. In een dergelijke situatie kan het ook een keuze zijn, de betrokken schoolbesturen te 

vragen de krachten te bundelen en voor een gezamenlijke nieuwbouw, zodat er een sterk en gezond 

onderwijsaanbod blijft bestaan.  

 

Als laatste is er een categorie schoolgebouwen dat niet onlangs is gerenoveerd of vervangen, maar 

waarvan de levensduur nog niet is verstreken. Voor die gebouwen zou het wel mogelijk zijn een 

verduurzamingsslag te maken. Strikt genomen is de gemeente hier wettelijk niet toe verplicht, maar 

het spreekt voor zich dat het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen een aanzienlijke bijdrage 

levert aan de ambitie om energieneutraal te worden.  
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Financiën 

Zoals in de inleiding benoemd  is een aantal projecten reeds in voorbereiding of in uitvoering, incl. 

bijbehorend uitvoerings-, dan wel voorbereidingskrediet.  

 

Bij acht schoolgebouwen wordt uitgegaan van verduurzaming van het gebouw. De kosten daarvan 

worden zeer globaal geraamd op € 4 mln. Een deel van dit bedrag zou kunnen worden gedekt met een 

provinciale subsidie die onder meer is bestemd voor de verduurzaming van schoolgebouwen. 

 

Voor nog eens tien scholen wordt uitgegaan van renovatie of nieuwbouw. Niet in alle gevallen is nu al 

duidelijk of renovatie dan wel nieuwbouw de beste manier is om het toekomstperspectief van de 

school vorm te geven.  

 

De totale investering die is gemoeid met het IHP zal in ieder geval tussen de € 26 en € 30 miljoen 

bedragen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met tijdelijke huisvesting en plankosten. Evenmin is 

rekening gehouden met potentiele inkomsten indien sprake is van herontwikkeling van vrijkomende 

locaties. Echter belangrijker dan het totaalbedrag van de investering is natuurlijk het effect op de 

begroting van de jaarlijkse kapitaallasten. Dit is afhankelijk van de fasering en prioritering van alle 

ingrepen. 

 

Communicatie 

De schoolbesturen zijn op de hoogte van de strekking en inhoud van deze informatienota 

 

Vervolg 

In september/oktober wordt in het OOGO samen met de schoolbesturen verder gewerkt aan concrete 

scenario’s voor het toekomstperspectief van de schoolgebouwen. Dan wordt verdere invulling 

gegeven aan de fasering en prioritering, voorzien van een overzicht van de benodigde investeringen. In 

het vierde kwartaal staat de vaststelling van het IHP gepland. Maar voordat dit gebeurt willen wij graag 

met uw raad in gesprek om u mee te nemen in de keuzes en afwegingen die er zijn. 

 

Bijlage(n) 

Geen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


