
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : maandag 12 augustus 2019
Betreft : Vragen ChristenUnie SGP over MFC Atlas

In een brief van 2 augustus 2019 stelt de fractie van ChristenUnie SGP een aantal vragen 
over MFC Atlas.
Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende 
antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
Een aantal ouders van basisschool GBS Het Christal heeft de fractie van ChristenUnie SGP 
benaderd over de huisvesting van hun kinderen in MFC Atlas.

In de ruimte die GBS Het Christal in gebruik heeft lijkt het erop dat er te weinig lokalen voor 
de kinderen zijn. Een deel van de kinderen krijgt les in de ruimte die bedoeld is als 
personeelskamer en er is een lokaal dubbel in gebruik door de school.    

De ouders geven aan dat het plein te klein is en dat het te heet is als de zon gaat schijnen in 
het voorjaar en de zomer. Bovendien zorgen de lichte/ vrijwel witte kleuren van de gevels en 
het plein voor weerkaatsing van de zon, wat overlast geeft bij het kijken.

Aantal lokalen

1. Hoe kan het dat Het Christal ogenschijnlijk te weinig lokalen heeft?
Conform de Verordening Onderwijsvesting Leusden (afgeleid van de landelijke 
VNG verordening) wordt de ruimtebehoefte van elke basisschool bepaald aan de 
hand van het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober van elk jaar.  
Deze ruimtebehoefte wordt uitgedrukt in m2; niet in aantal schoollokalen. 
Scholen kunnen zelf bepalen hoe ze de m2 willen inzetten. Doorgaans wordt 
deze indeling bepaald bij de bouw/verbouwing van een school (tenzij sprake is 
van een flexibele indeling).
Bij een stijging van het aantal leerlingen t.o.v. het aantal leerlingen in de 
aanvangssituatie bij de bouw van de school heeft men recht op extra ruimte; 
tijdelijke uitbreiding bij een verwachte stijging van het aantal leerlingen gedurende 
4 jaar of permanente uitbreiding bij een te verwachte stijging van het aantal 
leerlingen gedurende 15 jaar. De drempelwaarde is 55 m2 extra ruimte.
In MFC Atlas heeft GBS Het Christal 916 m2 (inclusief een percentage van de 
gezamenlijke ruimtes met de andere scholen). Op de laatste teldatum 1-10-2018 
had GBS Het Christal 150 leerlingen; dit geeft recht op 955 m2; het ruimtetekort 
is 39m2 en ligt dus onder de drempelwaarde. Samen met de andere 2 scholen en 
de kinderopvang is gekeken hoe slimmer gebruik van de ruimtes mogelijk is; een 
deel van de lerarenkamer is in goed overleg tussen de scholen opgeofferd voor 



de kinderen en ook met de kinderopvang zijn afspraken gemaakt over het gebruik 
van hun ruimtes. 

2. Op hoeveel lokalen heeft Het Christal recht en hoeveel lokalen hebben ze in 
gebruik? Als het aantal beschikbare lokalen te klein is, wat is hiervan de reden 
en wat wordt er aan gedaan?

Het Christal heeft op dit moment recht op 916 m2 (zie beantwoording vraag 1). 
Als op de teldatum d.d. 1-10-2019 154 of meer leerlingen staan ingeschreven 
wordt de drempelwaarde van 55 m2 overschreden en heeft men recht op extra 
ruimte o.b.v. het aantal leerlingen (5 m2 /leerling).  

3. Hoever rijkt de verantwoordelijkheid van de gemeente als het gaat om 
verantwoord gebruik van de ruimte in een school en wat vindt u van de situatie 
in deze school?

De verantwoordelijkheid van de gemeente rondom onderwijshuisvesting betreft 
de toetsing van de aanvraag voor een nieuw schoolgebouw, de vaststelling van 
de normbedragen, de begeleiding van het ontwerpproces en toetsing op het 
bouwproces. De scholen zijn vrij in de manier waarop zij de toegekende m2 willen 
verdelen in verschillende ruimtes, al dan niet in de vorm van leslokalen of overige 
ruimtes. IKC Berkelwijk wordt bijvoorbeeld voor een groot deel zonder 
wandafscheidingen gerealiseerd.
Het gebouw moet vanzelfsprekend wel voldoen aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit en andere van toepassing zijnde regelgeving.   
De situatie bij MFC Atlas is bekend bij de gemeente; gezamenlijk met Voila en 
GBS Het Christal worden al uitbreidingsmogelijkheden bij het MFC Atlas zelf 
(voorkeur vanuit de scholen) of elders onderzocht voor het moment de scholen 
daar volgens de Verordening recht op hebben en er geen uitwisseling van 
overmaat/ondermaat bij een van de scholen in MFC Atlas meer aanwezig is.   

4. Hoe zit het bij de andere beide scholen in hetzelfde gebouw? Kunt u aangeven 
of zij ruimte over hebben of kampen zij (ook) met een tekort aan ruimte?

De gemeente heeft dit op de teldatum 1-10-2018 geïnventariseerd. Het MFC 
Atlas heeft een omvang van 2.864 m2; op de teldatum waren bij de scholen 
gezamenlijk voor het gehele MFC 462 leerlingen ingeschreven. Dit komt overeen 
met een ruimtebehoefte van 2.924 m2;  dit is een tekort van 60 m2 t.o.v. de 
genormeerde ruimtebehoefte. De drempelwaarde geldt voor elke school 
afzonderlijk; niet voor het totaal. 
Ook bij de Voila-scholen is dus sprake van een gering tekort.

   
5. Kunt u aangeven hoe het aantal beschikbare lokalen zich verhoudt tot het 

aantal lokalen dat de komende 5 jaar nodig is? Als hier een verschil in zit, hoe 
gaat dit u dit oplossen?

Voor de bepaling van de omvang van de onderwijshuisvesting is het aantal 
leerlingen maatgevend. De gemeente heeft een overeenkomst met PVG, die 
jaarlijks de prognoses opstelt van het aantal leerlingen. Deze worden met de 
schoolbesturen getoetst en vastgesteld in het OOGO. 
Zie overzicht in de bijlage.
Hieruit valt af te leiden dat het geprognotiseerde aantal leerlingen in MFC Atlas 
de komende jaren zal stijgen tot 490 (schooljaar 2023-2024) en daarna langzaam 
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weer zal dalen. Vanaf schooljaar 2032-2033 zal het aantal leerlingen ongeveer op 
het huidige niveau zijn en daarna nog verder afnemen. Het 15-jarig gemiddelde 
bedraagt 472 leerlingen.
De gemeente is samen met Voila en GBS Het Christal een verkennend 
onderzoek gestart voor een mogelijke uitbreiding bij het MFC (uitbreiding of in  
bestaande ruimte elders). Op basis van de leerlingentelling per 1-10-2019 zal 
hiervoor een uitvoeringskrediet worden aangevraagd.  

Buitenruimte

1. Herkent u het probleem dat dat het plein te klein is en dat het te heet is als de 
zon gaat schijnen in het voorjaar en de zomer? Daarnaast dat de lichte/ vrijwel 
witte kleuren van de gevels en het plein zorgen voor weerkaatsing van de zon, 
wat overlast geeft bij het kijken? En vindt u dat de gedane investeringen om dit 
te verbeteren geslaagd is?

Het schoolplein is ten opzichte van de andere schoolpleinen in Leusden en 
Achterveld niet ruim bemeten; bovendien is het aan 3 zijden omgeven door 
bebouwing. Qua afmeting voldoet het schoolplein wel aan de minimumeisen van 
de Verordening Onderwijshuisvesting. De scholen gebruiken een wisselrooster 
om per moment van de dag voldoende speelruimte te hebben.  
De gezamenlijke scholen en de gemeente hebben over de omvang en inrichting 
in 2018 uitgebreid gesproken en verschillende maatregelen bedacht, waarbij 
zoveel mogelijk m2 beschikbaar zouden blijven voor speelactiviteiten. Hiervoor 
heeft ook extern onderzoek plaatsgevonden (Mobius Consult). 
Het vorige college heeft ingestemd met de uitvoering van de voorstellen om de 
warmte tegen te gaan door het plaatsen van halfvolwassen bomen. De kosten 
zijn gedeeld tussen de gemeente en de scholen. Ook is afgesproken om nog 
geen actie te ondernemen met betrekking tot de witte wanden en eerst het effect 
van de bomen af te wachten
Er is afgesproken om na een jaar de maatregelen te evalueren; deze evaluatie 
heeft nog niet plaatsgevonden.
Voor het eventueel aanpassen van de witte wanden zal instemming van de 
Vereniging van Eigenaren nodig zijn.
      

2. Zo nee, wat zou er nog gedaan kunnen worden om de situatie te verbeteren?
Dit zal tijdens de evaluatie aan de orde komen.
Er is door de gemeente samen met het Waterschap onderzoek gedaan naar het 
plaatsen van groene waterwanden tegen de gevels, waarbij door verdamping 
verkoeling plaatsvindt. In de vorige collegeperiode bleek dat dit product nog niet 
was uitontwikkeld.
Onlangs zijn er nieuwe contacten geweest met het Waterschap en een (andere) 
ontwikkelaar van dergelijke wanden; het te behalen effect is nog onvoldoende 
inzichtelijk door het ontbreken van vergelijkbare referentieprojecten..

3. Bent u van mening dat er te weinig goede speelruimte is voor de kinderen van 
dit MFC en zo ja, wat zijn de mogelijkheden om dit te verbeteren?

Ook hier zal in de evaluatie aandacht aan besteed worden.
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4. Er blijken mogelijkheden op het terrein van Beweging 3.0 te zijn. Hebt u 
overwogen in overleg te gaan met de directie van Beweging 3.0 om het 
speelterrein uit te breiden?

Dank voor de suggestie; deze optie is tot nu nog niet overwogen of als suggestie 
vanuit de scholen aangedragen; we gaan dit verder onderzoeken.

Bijlage: overzicht leerlingenprognose 2019-2036.
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