
Memo

Aan: de leden van de gemeenteraad

Van: het college

Datum:  06-03-2018

Betreft: Ontwikkelingen IKC Berkelwijk

Geachte leden van de raad,

Op 22 februari heeft u een persbericht ontvangen over de planontwikkelingen 
bij IKC Berkelwijk. Het bestuur van Vereniging Montessori Onderwijs Leusden 
heeft besloten zich terug te trekken uit het voorbereidingstraject, waardoor het 
plan om een gezamenlijke nieuwbouw te realiseren in de huidige 
samenstelling niet door gaat.  

In deze memo geven wij u nadere informatie over het traject tot nu toe en 
over de vervolgstappen.
In 2015 is het Strategisch Integraal HuisvestingsPlan 2015-2030 (SIHPL) tot 
stand gekomen in samenwerking met de gemeente en de verschillende 
schoolbesturen. Hierin is een meerjarenperspectief vastgelegd voor nieuwe  
huisvesting van de 7 niet MFC-scholen vanuit een gedeelde visie op 
onderwijskundige en maatschappelijke vernieuwing. Er zijn afspraken 
vastgelegd over o.a. de volgende onderwerpen

 fasering van nieuwbouw tussen 2020 en 2030 op basis van de staat 
van onderhoud van de gebouwen en voorkoming van leegstand; 

 bekostiging (volgens de Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs gemeente Leusden 2015)  plus aanvullingen frisse scholen B 
en optie voor aanvullende duurzaamheidsinvesteringen;

 geconcentreerde nieuwbouw binnen drie spreidingsgebieden 
(Berkelwijk, Groenhouten en Achterveld) voor basisonderwijs, 
kinderopvang en aanvullende voorzieningen; 

 mogelijkheden van samenwerking (met behoud van eigen identiteit);
 toekomstbestendigheid, innovatief ruimtegebruik en efficiënte inzet van 

middelen.
Dit SIHPL is eind 2015 door de raad vastgesteld. 

VMOL (Montessori) en Voila (De Heerd en De Holm) zijn ruim een jaar 
geleden gestart met het voorbereidingstraject om samen met Humanitas te 
komen tot nieuwbouw op de locatie van De Heerd (plus sportzaal Berkelwijk 
en de Taalschool van Voila). 
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Op 11 oktober 2016 heeft het college een voorbereidingskrediet van € 
300000,-- ter beschikking gesteld aan VMOL en Voila, die gezamenlijk een e 
bouwheerovereenkomst afgesloten hebben. Daarnaast hebben zij Twijnstra 
Gudde gecontracteerd voor het projectmanagement. Gezamenlijk hebben zij 
diverse fasen doorlopen t/m de Definitiefase die op 12 februari 2018 is 
afgesloten. Er is daarbij overeenstemming bereikt over de ambities, het 
programma van eisen, de ruimtestaten, de aanbestedingsstrategie en de  
keuze voor de architect van het voorlopig ontwerp.

Tussentijds heeft VMOL meermalen haar bezorgdheid geuit over de financiele 
haalbaarheid, het behoud van eigen identiteit en de belasting voor het bestuur 
en onderwijsteam bij een dergelijk planproces. Door TG is extra energie 
gestoken in de begeleiding en zijn er afspraken gemaakt over de borging van 
de identiteit van VMOL (eigen herkenbaar bouwdeel / eventueel eigen 
architect / verminderen samenwerking en minimaliseren gezamenlijk  
ruimtegebruik tussen VMOL en Voila).  

Door TG is een financiële doorrekening gemaakt van de voorliggende 
documenten van de Definitiefase, waarbij het geprognotiseerde aantal 
leerlingen voor VMOL en Voila respectievelijk naar boven en naar beneden is 
bijgesteld. 
Hieruit volgde een forse overschrijding van het bouwbudget, uitgesplitst in 
marktsituatie, extra kwaliteit, extra oppervlakte en duurzaamheid.
Voor de meerkosten ten gevolge van de explosief gestegen markt prijzen 
(8%; circa €600.000) heeft het college aangegeven deze kosten vanuit de 
reserve onderwijs te willen en kunnen dekken. Voor de overschrijding op het 
onderdeel duurzaamheid biedt de gemeente de mogelijkheid om deze voor te 
financieren.
Voor de gevraagde extra onderwijskundige oppervlaktes en extra 
kwaliteitseisen vanuit VMOL (circa €350.000) ziet het college, zonder andere  
scholen tekort te doen,  geen mogelijkheden om aanvullende dekking 
beschikbaar te stellen.
Aangezien VMOL aan hun eisen geen consessies wilde doen en hun 
oorspronkelijke bezorgdheden in hun optiek onvoldoende waren 
weggenomen hebben zij besloten uit het voorbereidingstraject te stappen en 
vooralsnog hun huidige pand in stand te houden. Zij hebben aangegeven voor 
de komende jaren over voldoende financiële middelen te beschikken vanuit 
de lumpsum landelijke overheid t.b.v. binnen – en buitenonderhoud.
Vanuit de VNG is een nieuwe verordening in de maak met normvergoedingen 
voor renovatie; in de huidige verordening wordt daar niet in voorzien en 
dienen schoolbesturen dit zelf te bekostigen. Wellicht dat VMOL hierop 
anticipeert. 

De totaal gereserveerde financiële middelen vanuit het SIHPL blijven in stand; 
een toekomstige aanvraag van VMOL voor renovatie of nieuwbouw op de 
huidige of een andere locatie zal getoetst worden aan de dan geldende 
normvergoedingen van de VNG. In hoeverre afgeweken kan worden van het 
SIHPL zal opnieuw beoordeeld  moeten worden door het dan zittende college. 
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Voila ziet voldoende kansen om voor De Heerd en De Holm op basis van 
bovenstaande financiële uitgangspunten en toezeggingen vanuit het college 
(teruggerekend naar leerlingenpercentage tussen VMOL en Voila)  wel 
nieuwbouw te realiseren. Samen met TG en de gekozen architect wordt nu 
het proces in gang gezet om te komen tot een Voorlopig Ontwerp.  
De klankbordgroep van omwonenden is al een aantal keren bijeen gekomen 
om met de gemeente van gedachte te wisselen over verkeersveiligheid, 
parkeren en andere onderwerpen in relatie tot de beoogde nieuwbouw..
Zij zijn apart op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken; de 
komende periode zal de focus met name liggen op de locatie De Heerd. 
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