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Onderwerp Uitbreiding MFC Atria

Voorstel
Het college stelt u voor:

1. akkoord te gaan met de uitbreiding met 380 m2 van MFC Atria aan de Asschatterweg 
36B;

2. hiervoor de volgende financiële middelen ter beschikking te stellen: 
Een kapitaalkrediet van € 921.000 incl. BTW, waarvan de daaruit voortvloeiende 
kapitaallasten kunnen worden gedekt uit  de Reserve Onderwijshuisvesting;

3. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging 2020-
1015 en deze vast te stellen. 

Aanleiding
Het Multi Functioneel Centrum (MFC) Atria is te klein voor het aantal leerlingen van de 
basisscholen KLA4 en De Bongerd, die hierin momenteel gehuisvest zijn. Naar verwachting 
zal het aantal leerlingen de komende 15 jaren niet afnemen en daarom hebben de scholen 
recht op een permanente uitbreiding van 380 m2 op basis van het huidige leerlingenaantal.
Stichting Voila heeft hiervoor een verzoek ingediend bij de gemeente en wil als bouwheer zo 
snel mogelijk tot realisatie overgaan, waarbij gestreefd wordt om in de herfstvakantie de 
uitbreiding te kunnen opleveren. Een eerste planologische verkenning heeft al 
plaatsgevonden en er is een schetsplan gemaakt.

Doel / Effect
Met het realiseren van een uitbreiding van 380m2 op het terrein van MFC Atria voldoet het 
MFC qua omvang aan de Verordening Onderwijshuisvesting Leusden en wordt het tekort 
aan ruimte in de huidige situatie opgelost.  

Argumenten
1.1  MFC Atria (basisscholen Kla4 en De Bongerd) is te klein ten opzichte van het huidige 

aantal leerlingen en de prognoses voor de komende 15 jaar.
Het MFC Atria is ontworpen en gebouwd op basis van circa 370 leerlingen (conform 
raadsbesluit 8-05-2014); dit komt volgens de Verordening onderwijshuisvesting Leusden 
overeen met een oppervlakte van 2.262 m2. Inmiddels is het leerlingenaantal gestegen 
naar 446 en hebben de scholen volgens de Verordening Onderwijshuisvesting Leusden 
recht op 380 m2 extra ruimte. Volgens de prognose die jaarlijks, in opdracht van de 
gemeente, door bureau PVG wordt gemaakt stijgt het aantal leerlingen de komende 
jaren nog iets. Over 15 jaar hebben de scholen naar verwachting nog circa 478 
leerlingen. Daarmee wordt voldaan aan de norm voor permanente uitbreiding (i.p.v. een 
tijdelijke uitbreiding voor 4 jaar).
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In 2012 is de ruimtebehoefte van het te bouwen MFC vastgesteld op basis van de 
verwachting dat de scholen verder zouden krimpen na de fusie van De Klimrakker en De 
Vallei en door de terugloop in het aantal leerlingen bij De Bongerd. Bij de ingebruikname 
van het MFC in 2017 was het aantal leerlingen ten opzichte van 529 in 2012 verminderd 
tot circa 400 (zie bijlage voor ontwikkeling leerlingenaantallen MFC Atria).

In 2018/19 is onderzoek gedaan naar een uitbreiding van 120 m2 op de 1e verdieping 
boven de BSO. Deze locatie paste binnen het bestemmingsplan. Op basis van een in 
opdracht van Voila gemaakt sober en doelmatig ontwerp bleken de geraamde 
bouwkosten echter meer dan 60% boven de normkosten te liggen en de extra ruimte 
zou maar beperkt bijdragen aan de extra benodigde ruimtebehoefte. Om deze redenen 
is afgezien van deze uitbreiding.  

1.2 Er zijn geen mogelijkheden om het tekort aan huisvesting intern op te lossen.
Binnen het MFC zijn alle ruimtes in gebruik; een deel van de Buitenschoolse Opvang 
wordt al (mede-) gebruikt als lokaal voor de kleutergroepen en ook de personeelskamer 
is in gebruik  als leslokaal. 

1.3 Er zijn geen mogelijkheden om het tekort aan huisvesting elders op te lossen.
Op basis van de prognoses van PVG en van de scholen zelf is er bij de omringende 
scholen in Leusden-Centrum, MFC Atlas / IKC Berkelwijk (vanaf zomer 2020) / IKC 
Groenhouten (vanaf 2022), geen fysieke ruimte om 75 a 80 leerlingen gezamenlijk te 
huisvesten (zie bijlage Leerlingenprognose per cluster 2020-2034).

Bij MFC Atlas zijn op dit moment het aantal leerlingen (ook 446 op teldatum 1-10-2019) 
en het aantal aanwezige m2 passend conform de ruimtenorm van de Verordening 
Onderwijshuisvesting . De prognoses laten voor de scholen De Rossenberg, De Brink 
en GBS Het Christal gezamenlijk een stabiel beeld zien voor de komende 15 jaar. Bij de 
individuele scholen zijn wel verschuivingen in het aantal leerlingen: De Rossenberg 
wordt groter, de Brink kleiner en GBS Het Christal is stabiel in het aantal leerlingen. 
Onderling wordt op korte termijn een herverdeling van de ruimtes besproken.

IKC Berkelwijk start volgens de prognose na de zomer met 220 leerlingen; vervolgens 
lijkt het aantal leerlingen iets te dalen. Een mogelijk aantrekkende werking door het 
nieuwe gebouw met een open leeromgeving, het ruime groen-ingekaderde buitenterrein 
en de ingezette aanpassing van het leerconcept van De Holm zijn in deze prognose nog 
niet meegenomen.
IKC Groenhouten wordt gebouwd voor 330 leerlingen; ook hier wordt een lichte daling 
geprognotiseerd, waarbij ook hier geen rekening is gehouden met de mogelijke effecten 
van een nieuw schoolgebouw en de het kunst- en cultuuraccent dat de scholen De 
Hobbit en Kompas willen gaan aanbieden.   

1.4 Er is een geschikte uitbreidingsmogelijkheid beschikbaar op de huidige locatie.
Uitbreiding met 1 bouwlaag (tot 4m1 en een klein deel tot 5,5 m2) kan binnen het 
huidige bestemmingsplan plaatsvinden tussen het huidige MFC, de gymzaal en de 
kiss&ride- cq. speelvoorziening (zie bijlage Schetsplan uitbreiding MFC Atria).
De beoogde uitbreiding past precies binnen het toegestane bouwvlak en gaat ten koste 
van een klein deel van de buitenruimte van het IKC. De resterende buitenruimte 
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(inclusief kiss&ride- cq. speelvoorziening) bedraagt nog ongeveer 4.000 m2 en voldoet 
daarmee nog ruimschoots aan de normen vanuit de Verordening (minimaal 600m2).

1.5 Met deze uitbreiding is de maximale groei bereikt voor MFC Atria op deze locatie. 
De gemeente heeft met Voila afgesproken / gaat met Voila afspreken dat met deze 
uitbreiding de maximale groei van MFC Atria op deze locatie bereikt is. Een verdere 
uitbreiding is ongewenst. Zowel de gemeente wil de kwaliteit van de buitenruimte niet 
verder laten afnemen, ook vanuit de gedachte dat deze buitenruimte een van de 
kwaliteiten van het MFC. 

2.1 Vaststelling kapitaalkrediet op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting Leusden 
2015 en de door de VNG geactualiseerd berekeningswijze en normbedragen voor 2020.
Binnen de gemeente Leusden is de Verordening Onderwijshuisvesting Leusden 2015 
van toepassing (gebaseerd op de VNG Verordening Onderwijshuisvesting). Voor de 
hoogte van de vergoedingen werd vooralsnog steeds gerekend met een jaarlijkse 
indexering. Door de VNG zijn onlangs de normbedragen voor 2020 bekend gemaakt. 
Deze bedragen zijn gebaseerd op de forse stijging van de reële bouwkosten gedurende 
de laatste jaren en daarom toegepast bij de vaststelling van het kapitaalkrediet.

Dit kapitaalkrediet bedraagt € 971.000 (inclusief BTW) op basis van een permanente 
uitbreiding met 380 m2. In 2019 heeft Voila een voorbereidingskrediet ontvangen van € 
50.000 voor uitgaven van de planvorming en de aanvraag omgevingsvergunning van de 
uitbreiding op de 1e verdieping. Deze uitbreiding is niet gerealiseerd. Dit bedrag wordt 
afgetrokken van het kapitaalkrediet voor de uitbreiding met 380 m2. Daarmee bedraagt 
het resterende kapitaalkrediet € 921.000. 

Op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een projectfinanciering van 0,6% 
bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 30.070.

Vanwege de urgentie voor extra m2 worden door Voila al voorbereidingskosten gemaakt 
voor deze uitbreiding (planvorming / voorbereiding aanbesteding). Deze kosten maken 
uiteindelijk onderdeel uit van het kapitaalkrediet voor deze uitbreiding of, indien de 
planvorming alsnog wijzigt, voor een andere oplossing van het tekort aan extra ruimte bij 
MFC Atria.  

2.2 De financiële gevolgen kunnen binnen de Reserve Onderwijshuisvesting worden 
opgevangen.
Onlangs is de Reserve Onderwijshuisvesting geactualiseerd en doorgerekend op basis 
van de laatste ontwikkelingen en de meest actuele normvergoedingen van 2020. 
Voor investeringen tot 2030 is een jaarlijkse gemiddelde indexering gehanteerd van 2%.
Tot 2030 zijn, behalve de investering voor de uitbreiding van MFC Atria de investeringen 
opgenomen voor de renovatie van Montessori Kind Centrum  MKC ’t Ronde, IKC 
Groenhouten (inclusief resterende afschrijving bestaande onderwijsgebouwen en de 
tijdelijke huisvesting tijdens de bouw), de nieuwbouw van IKC Achterveld ((inclusief 
resterende afschrijving bestaande onderwijsgebouwen en reservering tijdelijke 
huisvesting) en de nieuwbouwvoorzieningen voor bewegingsonderwijs in Achterveld en 
Leusden Centrum (De Korf of alternatief). 
Daarmee rekening houdend past de voorgestelde uitbreiding van Atria en de 
toekomstige investeringen op basis van SIHPL nog binnen de reserve onderwijs.
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2.3 De financiële gevolgen van dit voorstel zijn verwerkt in de begrotingswijziging met 
nummer 2020-1015.

Tegenargument/Alternatieve scenario’s

Nieuwbouw versus leegstand en wachtlijsten
In het Strategisch Integraal Huisvestplan 2015-2030 is het voorkomen van leegstand een 
van de vastgestelde uitgangspunten. De nieuwbouw van IKC Berkelwijk (2020), IKC 
Groenhouten (2022) en IKC Achterveld (2029/30) zijn en worden daarop gebaseerd. Door 
het huisvesten van meerdere scholen binnen 1 Integraal Kind Centrum kunnen onderlinge 
verschuivingen in leerlingenaantallen worden opgevangen. De scholen in Leusden, met 
uitzondering van Montessorischool ’t Ronde, hanteren geen wachtlijsten.
Ondanks de prognoses van de scholen zelf en de lange- en korte-termijn prognoses die de 
gemeente laat uitvoeren op basis van verschillende data (omvang bevolking naar 
leeftijdscategorie, wijkopbouw, populariteit van scholen, verhuizingen en vruchtbaarheid, 
woningbouwprogramma’s – tot 2025 meegenomen), kunnen scholen meer groeien of 
krimpen dan de prognoses, waarop de omvang van de scholen is/wordt gerealiseerd.
Zo is de algemene trend tot 2025 dat het aantal leerlingen in Achterveld zal gaan toe nemen, 
In Leusden Zuid en Tabaksteeg (fors) zal afnemen en Leusden Centrum licht zal gaan 
afnemen. 
De algehele tendens blijft een daling van het aantal leerlingen. Ten opzichte van de 
prognoses vanaf 2012 is deze daling minder groot (zie bijlage Ontwikkeling 
leerlingenprognose totaal 2012-2034).

Om te voorkomen dat er wordt geïnvesteerd in uitbreiding van bestaande scholen, terwijl er 
leegstand is bij andere scholen, is inmiddels met Voila besproken dat zij bereid is om de 
komende jaren te gaan werken met wachtlijsten als een school te groot wordt in de relatie tot 
de aanwezige ruimte van die school. Kinderen zullen dan worden doorverwezen naar andere 
Voila-scholen in de omgeving. De verplichting voor de gemeente om kinderen altijd te 
kunnen op een openbare school wordt daarbij overgenomen door Voila.
Als er toch leegstand gaat ontstaan bij sommige scholen in de nabijheid kan daarnaast ook 
overwogen worden om daar dependances te maken van de te volle scholen. Vooralsnog is 
dit niet aan de orde.
  

Risico’s
Omgevingsvergunning
Voor de uitbreiding zal een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. 
Omwonenden zouden bezwaar kunnen maken tegen de uitbreiding. Op basis van het 
huidige bestemmingsplan zijn hiervoor geen gegronde redenen.

Financiële kaders in relatie tot gemeentefonds en vaststelling omvang Reserve 
Onderwijshuisvesting
De huidige reserve uitbreiding en vernieuwing onderwijs wordt gevoed door een jaarlijkse 
dotatie van de rijksmiddelen voor onderwijshuisvesting die via het gemeentefonds aan de 
gemeenten beschikbaar worden gesteld. Het is een lokale/autonome keuze om deze 
middelen ook daadwerkelijk aan te wenden voor onderwijskundige investeringen. Vanuit 
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deze reserve hebben we 3 MFC’s kunnen realiseren en ligt er vervolgens het SIHPL een 
opgave voor ver/-nieuwbouw van de niet-MFC de komende jaren tot IKC’s. Daarbij moet de 
uitvoering binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders blijven. 
De aanstaande herijking van het Gemeentefonds zal vanaf 2021/22 herverdeeleffecten gaan 
hebben voor alle Nederlandse gemeenten, die mogelijk negatief uitpakken voor Leusden.
De doorwerking van het herverdeeleffect in de voeding van de Reserve onderwijshuisvesting 
kan een forse impact gaan krijgen op de onderwijsmiddelen. 
Zodra de financiële consequenties van de herijking inzichtelijk zijn, zal mogelijk een 
heroverweging moeten plaatsvinden over het huidige uitgangspunt dat de rijksmiddelen 
onderwijshuisvesting ”geoormerkt” blijven voor uitgaven onderwijshuisvesting. 

Plan van aanpak/ tijdsplanning
Na instemming van de raad gaat Voila als bouwheer de omgevingsvergunning aanvragen. 
Door Voila wordt al toegewerkt naar de keuze van een aannemer en een uitwerking van een 
ontwerp.
Start bouw hopelijk voor de zomer en oplevering in de herfstvakantie.  

Communicatie
De omwonenden zullen tijdig meegenomen moeten worden in de planvorming en realisatie. 
Op 16 maart vindt een informatieavond plaats.

Bijlagen
 Schetsplan uitbreiding MFC Atria
 Ontwikkeling leerlingenaantallen MFC Atria 2012-2019
 Ontwikkeling leerlingenprognose totaal 2012-2034
 Leerlingenprognose per cluster 2020-2034
 Begrotingswijziging 2020-1015

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn W.R. Vos
directeur-secretaris locoburgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 3 maart 2020, nummer: L235370

b e s l u i t:
1. Akkoord te gaan met de uitbreiding met 380 m2 van MFC Atria aan de 

Asschatterweg 36B;
2. Hiervoor de volgende financiële middelen ter beschikking te stellen: 

Een kapitaalkrediet van € 921.000 incl. BTW, waarvan de daaruit voortvloeiende 
kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de Reserve Onderwijshuisvesting;

3. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging 2020-
1015 en deze vast te stellen. 

Besloten in de openbare raadsvergadering van 16 april 2020

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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