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1. Inleiding 

Voor u ligt het fasebeslisdocument van de definitiefase van het project Brede Schooi West 
(BSW). Dit fasebeslisdocument beschrijft de projectorganisatie, de wijze van communicatie, de 
gerealiseerde producten, de voortgang van het project en de financiële stand van zaken bij af
ronding van de definitiefase. De gerealiseerde fa se res uitaten (producten) worden getoetst aan 
de uitgangspunten voor deze fase. 

In dit faseverslag wordt, naast een terugblik op de afgeronde projectfase, vooruitgekeken naar 
de volgende projectfase, de VO-fase. Daarnaast worden de uitgangspunten voor deze fase 
vastgelegd. 

Het kader van het project is de vastgoedontwikkeling van de nieuwbouw van de Brede School 
West aan de Van Poelgeestlaan te Leiderdorp. Het fasebeslisdocument gaat niet in detail in 
op de interne gemeentelijk gerelateerde activiteiten met betrekking tot onder meer tijdelijke 
huisvesting en sloop- en bouwrijp maken. Voor het deelproject tijdelijke huisvesting is een se
paraat fasebeslisdocument opgesteld. 

In de hoofdstukken 2 en 4 van dit fasebeslisdocument worden in algemene zin de projector
ganisatie en de planning van het project behandeld. Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwerptechni-
sche aspecten (kwaliteit), waarna in hoofdstuk 5 de financiële aspecten worden beschreven. 
In hoofdstuk 6 wordt tot slot het communicatietraject en het informatietraject beschreven. 

In dit document worden de volgende afkortingen gebruikt: 
GL - Gemeente Leiderdorp 
BSW - Brede School West 
SKL = Stichting Kinderopvang Leiderdorp 
DRIE = Protestant Christelijke Schoolvereniging De Driemaster 
PWA = Prins Willem Alexanderschool 
DSL = Dalton School De Leeuwerik 
KBG = Klankbordgroep 
FSA - Frencken Scholl Architecten (architect) 
ROS - Van Rossum Raadgevend Ingenieurs (constructeur) 
HVM = Huisman & van Muijen (installatieadviseur) 
LBP = LBP| Sight (bouwfysisch adviseur) 
VAE = Vaecon (bouwkosten adviseur) 
VKZ = VKZ bv (projectmanagement) 
OW = Oranjewoud 
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2. Projectorganisatie 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de overlegstructuur en organisatie, 
alsmede organisatieveranderingen in de definitiefase 

2.1 Organisatiestructuur 
De voor het project opgezette projectorganisatie is de volgende: 

Bestuurlijk opdrachtgever 
Kees Wassenaar 

iinbtpliiF< opdrdchtn&vw 

9Ddi£rhtaev 

Ambtelijk ppdraihlncmar 
Ruurt Gestces 

I 
pdc lotjci rd MI\M 'iijh 

opdrachtnemer 
Rogier Bneko 

Gebruikersoverleg.:. . 
Klankbordgroep . 

i .Gemeentelijke werkgroep 
f nlWLrpt"» ii 

T - - r 
[ Architect 1 
1 Frencken Scholl 1 

I Constructeur • 1 

1 Van Rossum --. -•. J 

Installatieadviseur 1 
Huisman SvMuiien 1 

1 Bouwfysisch Adv. 1 
1 LBPlSioht J 

: Bouwkosten adv. I 
Vaecon 1 

Figuur 1 - Organogram projectorganisatie 

Binnen de projectorganisatie worden drie niveaus onderscheiden: 
1. Opdrachtgevers (afnemers). 
2. Management (projectleiders). 
3. Uitvoerend (ontwerpers/adviseurs). 

De bestuurlijk opdrachtgever voor dit project is Kees Wassenaar. De ambtelijk opdrachtgever 
is Angelique Noordhuis en ambtelijk opdrachtnemer is Ruurt Geskes. Het managementniveau 
wordt ingevuld door een intern gemeentelijk projectleider (Paul Vermeer) en een extern bouw
technische projectleider (VKZ, Rogier Brieko). De externe projectleider stuurt het uitvoerend 
ontwerpteam aan op basis van het Programma van Eisen (PvE), planning en bouwkostenbud
get. 
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De gebruikers/afnemers zijn: 
• Gemeente Leiderdorp, verhuurder. 
• PCSV De Driemaster (basisschool), huurder. 
• PWA (basisschool), huurder. 
• Daltonschool De Leeuwerik (basisschool), huurder. 
• SKL (kinderopvang), huurder. 

2.2 Overlegstructuur 
De overlegstructuur bestaat uit de hierna genoemde vertegenwoordigers in de beschreven 
vergaderingen. 

2.2.1 Stuurgroep 
De stuurgroep bestaat uit de volgende leden: 
• Bestuurlijk opdrachtgever - wethouder Kees Wassenaar. 
• Directie Daltonschool De Leeuwerik- Ton van Nuland. 
• Directie PCSV De Driemaster - Ferdinand Vroon. 
• Directie PWA - Hans van Dijk. 
• Directie SKL - Johan Vriesema. 
• Gemeentelijk projectleider - Paul Vermeer. 
• Extern projectleider - Rogier Brieko. 
De stuurgroep komt in principe eens per zes weken bijeen of zoveel vaker ais nodig wordt ge
acht. 

De stuurgroep is verantwoordelijk voor: 
• Het vaststellen van de projectuitgangspunten. 
• Het verstrekken van opdrachten aan de ontwerpgroep. 
• Het bewaken van doelstellingen zoals die zijn vastgelegd in de diverse stukken, gedurende 

het gehele bouwproces. 
• Het nemen van besluiten over de voorgelegde producten. 
• De afstemming op hoofdlijnen van beleidsstandpunten en -initiatieven op programmatisch, 

financieel, procesmatig en kwalitatief gebied. 
De besluitvorming in de stuurgroep vindt plaats binnen de door raad en/of B&W gestelde ka
ders. 

2.2.2 Gebruikersoverleg 
Het gebruikersoverleg van omwonenden en MR-leden bestaat uit de volgende leden: 
• Projectleider: Rogier Brieko (voorzitter). 
• Architect: Peter Scholl van Frencken Schotl Architecten. 
• Eveline Mook (PCSV, vestigingsleider). 
• Lonneke Schoonhoven (PCSV). 
• Rien Hazenkamp (PCSV). 
• Richard van de Berg (De Leeuwerik). 
• Eric Filemon (PWA). 
• Alice Tulen (vestigingsleider, SKL). 
• Kees Wassenaar (wethouder, toehoorder). 
Het gebruikersoverleg komt in principe twee keer per projectfase bijeen of zoveel vaker als 
noodzakelijk is om het concept- en eindresultaat van iedere projectfase te bespreken. 
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2.2.3 Klankbordgro ep 
De klankbordgroep van omwonenden, gebruikers en MR-vertegenwoordigers bestaat uit de 
volgende leden: 
• Rogier Brieko (voorzitter namens de gemeente Leiderdorp). 
• Carola Visser (communicatie gemeente Leiderdorp). 
• Peter Verbon (Comité BSW). 
• Frits Michiels (Comité BSW). 
• Jan Lohmeijer (toehoorder Comité BSW). 
• Karsten Mostert (Vronkenlaan Midden). 
• Richard Jochems (MR De Leeuwerik). 
• Hans Samson (MR De Driemaster) - voorheen Marc-Jan van den Bosch. 
• Kees Wassenaar (toehoorder vanuit Stuurgroep). 

De klankbordgroep komt in principe eenmaal per ontwerpfase bijeen om het (concept) voorlo
pig en definitief ontwerp te bespreken. Aangezien de herinrichting van de openbare ruimte een 
separaat ontwerptraject kent, zal naast overleg over het gebouw, overleg over dit projecton
derdeel separaat plaatsvinden. De klankbordgroep heeft een adviesrecht. Per fase stelt de 
klankbordgroep een advies op binnen een periode van drie weken na de bijeenkomst van de 
klankbordgroep c.q. de plenaire bijeenkomst van omwonenden. Dit advies wordt opgenomen 
in het fasebeslisdocument en maakt daarom deel uit van de besluitvorming binnen de project
organisatie. 

2.2.4 Interne gemeentelijke communicatie en instellen werkgroepen 
Ten behoeve van de projectvoorbereiding, maar ook ten behoeve van de exploitatieperiode, is 
het zaak dat er interne afstemming plaatsvindt over onderwerpen als: 
• Tijdelijke huisvesting (projectvoorbereiding). 
• Voorbereiden en uitvoering sloop bestaand schoolgebouw. 
• Locatiekeuze, technische voorbereidingen tijdelijke huisvesting en verhuizing. 
• Inbreng randvoorwaarden ten aanzien van de langjarige gebouwexploitatie (gebouwonder

houd). 
• Opstellen van randvoorwaarden, doen maken van een ontwerp, communiceren, uitwerken 

en doen uitvoeren van de herinrichting van de openbare ruimte. 
• Het opstellen en vastleggen van de overeenkomst met de gebruikers voor het beheer en 

exploitatie. 
Primair ligt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de noodzakelijke werkzaamhe
den bij de gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever. Deze wordt daarbij echter actief ondersteund 
door de ambtelijk opdrachtnemer, de extern projectleider. Ten aanzien van de onderdelen 
sloop-, bouw- en woonrijp maken zal specifieke deskundigheid worden georganiseerd. 

Het onderdeel tijdelijke huisvesting is in overleg met het cluster maatschappij in gang gezet. 
Dit onderdeel betreft een apart deelproject, waarover apart gerapporteerd wordt. 

2.2.5 Ontwerpteam vastgoed 
De gemeente heeft voor de verschillende noodzakelijke adviseurs bij meerdere (drie a vier) 
adviesbureaus offerte aangevraagd. In verband met de doorlooptijd van de selectie is besloten 
dat hierover geen overleg met de architect plaatsvindt. 

Het architectenbureau is door middel van een uitgebreide procedure geselecteerd. In de ver
slagen van zowel de stuurgroep als klankbordgroep zijn de selectie en de voorwaarden van 
deze selectie van de architect uitgebreid weergegeven. 
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In de VO-fase dient de architect een aantal zaken, waaronder voldoen aan het raadskader, 
nader te onderzoeken. 

Het ontwerpteam bestaat uit de volgende leden: 
• Extern projectleider: VKZ, Rogier Brieko (voorzitter). 
• Architect: Frencken Scholl Architecten. 
• Constructeur: Van Rossum. 
• Bouwkostenadviseur: Vaecon. 
• Installatieadviseur: Huisman en Van Muijen. 
• Bouwfysisch adviseur: LBP | Sight. 
• Directie voerder: nader te bepalen. 
• Gemeentelijke projectleider: Paul Vermeer (op afroep). 

Het ontwerpteam zal in principe één keer per drie weken bijeenkomen of zoveel vaker als 
noodzakelijk. Het ontwerpteam is verantwoordelijk voor de bouwplanontwikkeling. De voorzit
ter rapporteert de voortgang en de fa se res uitaten van het ontwerpteam aan de stuurgroep. 

2.3 Overeenkomsten 
De Brede School West wordt gerealiseerd in opdracht van de gemeente Leiderdorp. De ge
meente is opdrachtgever voor de architect, de adviseurs en de aannemer en wordt eigenaar 
van het gebouw. Het gebouw zal worden gehuurd door de gebruikers van de school, De Drie
master, de PWA, Daltonschool de Leeuwerik en SKL. 

Voorafgaand aan de start van de ontwerpfase sluit de gemeente met alle contractpartijen 
overeenkomsten af. In de definitiefase zijn met de architect en adviseurs overeenkomsten af
gesloten over het ontwerp van het gebouw. Afspraken met de aannemer zullen niet eerder 
dan na de aanbesteding worden vastgelegd in een aannemingsovereenkomst. 

Tijdens de volgende fase wordt een huurovereenkomst met SKL en bruikleenovereenkomsten 
met de scholen opgesteld. De overeenkomsten dienen in de VO-fase te worden afgerond en 
ondertekend. Punten van aandacht hierbij zijn: 
• het beschrijven van de samenwerking tussen SKL, De Driemaster en de PWA tijdens de 

exploitatie/huurperiode. 
• het correct opnemen van de demarcatie tussen huurder en verhuurder met betrekking tot 

de verantwoordelijkheid voor het gebouwonderhoud. 

2.4 Aandachtspunten en acties volgende fase(n) 
Ten aanzien van de projectorganisatie dient er in de volgende projectfase aandacht te worden 
besteed aan: 
• Selectie- en opdrachtverstrekking van een landschapsarchitect, samenstellen ontwerpteam 

openbare ruimte. 
• Opstarten ruimtelijke ordeningsprocedures (vergunningen) voor het vastgoed en de open

bare ruimte. 
• Inhoudelijk betrekken van de afdeling beheer bij het technisch ontwerp van het gebouw 

vanwege het toekomstig beheer en onderhoud. De afdeling beheer zal het fasebeslisdo
cument van de definitief ontwerpfase moeten accorderen. 
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2,5 Risico's 
Gezien de aanwezige weerstand tegen de realisatie van het project bij omwonenden ligt het 
risico in de definitiefase en de voorliggende ontwerpfase in het verkrijgen van draagvlak bij de 
bewoners. De voornaamste bezwaren vanuit de omgeving zijn te verwachten met betrekking 
tot de hoogte van de nieuwbouw. In het raadskader staat vermeld dat het gebouw zoveel mo
gelijk uit één bouwlaag moet bestaan, met hier en daar een verhoging naar twee lagen. Het 
schetsontwerp wijkt hiervan af, in verband de onderwijskundige opzet en het behoud van zo
veel mogelijk buitenruimte/speelterrein. 

De herinrichting van het openbaar gebied ten behoeve van de Brede School zal naar verwach
ting binnen het geldende ruimtelijk ordeningstraject kunnen worden doorlopen. Daar waar af
geweken wordt van het huidige bestemmingsplan dient een uitgebreide procedure te worden 
doorlopen. 
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3. Kwaliteit 

3.1 Schoolgebouwen buitenruimte 
Brede School West zal onderdak bieden aan twee basisscholen, een aantal wissellokalen, een 
sportzaal en een buitenschoolse opvang alsmede de bijbehorende opslagruimte een bui-
ten(speel)ruimte. Daarnaast zal als separaat onderdeel, maar gekoppeld aan de Brede School 
West, Daltonschool De Leeuwerik worden gerealiseerd. 
Dit programma, circa 5.350 m 2 bruto vloeroppervlak en circa 10.000 m 2 buitenruimte, is uitge
werkt in een integraal PvE, dat bestaat uit een ruimtelijk deel, opgesteld door Brede School 
Nederland en een technisch deel (versie 17 februari 2010) opgesteld door OW. Het raadsbe
sluit (uitvoeringskrediet) van 20 april 2009 vormt het financieel kader voor het project. 

De kostenraming van dit integraal PvE kwam uit op een te hoog bedrag, waardoor het nood
zakelijk was aanpassingen in het PvE door te voeren. 

Naast enkele kleine ingrepen betreffen de meest ingrijpende wijzigingen de volgende: 
• Het aanpassen van de eis van een volledig flexibele draagconstructie in een zo flexibel 

mogelijke constructie. 
• De aanpassing van de GPR score van het gebouw van een cijfer 8 in een cijfer 7. 
• Het alleen daar waar verplicht eisen van vloerverwarming. 

Deze wijzigingen en de daardoor vermindering van investering krijgen de unanieme instem
ming van de stuurgroep, waardoor dit integraal PvE met wijzigingen door de stuurgroep is 
vastgesteld. 
Het ontwerpteam zal in de VO-fase dit PvE uitwerken tot een VO. 

3.2 Herinrichting openbaar gebied 
Naast de voorwaarde van het vastgestelde PvE is de eis gesteld dat er speel-/buitenruimte ge
realiseerd dient te worden buiten de huidige locatie van de school op een gebied dat nu nog 
door de scholen PWA en De Leeuwerik en als openbaar plantsoen in gebruik is. 
Een PvE voor deze buitenruimte is door OW opgesteld en eveneens door de stuurgroep vast
gesteld. In de VO-fase zal, in samenspraak met de architect, voor deze opgave een ontwerper 
(landschapsarchitect) worden geselecteerd. Het ontwerp maar ook het ruimtelijk ordeningstra
ject moet nog worden vastgesteld. 

3.3 Afwijking PvE 
Naar aanleiding van de bijeenkomst van de KBG in april 2011 heeft een analyse geleid tot een 
zestal afwijkingen/verschilpunten tussen het vastgestelde PvE van 17 februari 2010 en het 
PvE van 24 februari 2009. 

Het gaat om de volgende onderwerpen 
• Fietsenstalling voorde kinderen op het terrein en niet inpandig 

De zorg van dit onderwerp betreft met name de sociale veiligheid. De reden om af te wij
ken van de harde eis uit 2009 heeft een financiële grondslag. De oplossing voor het stal
len van de fietsen zal tijdens de inrichting van de buitenruimte in nauw overleg met pro
jectgroep en klankbordgroep bepaald te worden. 

• Eigen buitenruimte van gebruikers afgesloten van rest buitenruimte 
Op last van richtlijnen moeten de eigen buitenruimten van de scholen tijdens schooltijd af
sluitbaar zijn. Buiten schooltijd worden de ruimten ter beschikking gesteld van de buurt. 
De wijze waarop de buitenruimte afgescheiden wordt en de momenten van toegankelijk-

11511/Ledo-26d/5.1/Fasebeslisdocumertt BSW 11 augustus 2011 



heid ten opzichte van de overige ruimte en over welk aantal m 2 buitenruimte gesproken 
wordt, zal in het VO/DO nader worden afgestemd tussen landschapsarchitect, de project
groep en klankbordgroep. 

• Inventarisatie/groentoets 
De groentoets moet nog plaatsvinden. Er heeft een inventarisatie van het groen plaatsge
vonden. Daaruit blijkt dat er geen bomen van bijzondere soort of ouder dan 50 jaar in het 
plangebied staan. De groentoets kan pas plaatsvinden wanneer er een ontwerp beschik
baar is. 

• Kiss & Ride-strook (K&R). De KBG geeft aan dat één K&R van maximaal 39 m gewenst is 
Afgesproken is dat het uitgangspunt van één K&R zal worden gehanteerd. Wanneer tij
dens het ontwerp van de buitenruimte door een volledige onderbouwing wordt aange
toond, dat een tweede K&R een veel beter alternatief is, dan zal dit op dat moment be
sproken worden met de projectgroep en KBG. 

• Afspraak is maximaal 25 parkeerplaatsen 
Er komen maximaal 25 parkeerplaatsen. De gemeente zal onderzoek doen naar de mo
gelijkheden om een ontsluiting (brug) te realiseren tussen de beoogde parkeervoorziening 
en de Van Poelgeestlaan. 

• Niet onderwijsgebonden instellingen niet toelaten in gebouw/wisselruimten 
Er komen geen andere gebruikers in de school dan in het PvE is aangegeven. 

• Aantal bouwlagen. Het schoolgebouw dient zo veel mogelijk uit één bouwlaag te bestaan 
met verhogingen naar maximaal twee bouwlagen(raadskader) 
De gemeente heeft aangegeven dat deze passage niet is meegegeven aan de architect. 
Afgesproken wordt, dat de architect in overleg met de gebruikers en omwonenden de mo
gelijkheden gaat onderzoeken om te voldoen aan het raadskader. 

3.4 Acties voor de volgende fase 
Vanuit kwaliteitsoogpunt zijn de volgende acties in de VO-fase van belang: 
• Uitwerken van het PvE in een VO. 
• Onderzoeken openstaande acties uit Projectgroep en KBG. 
• Selecteren van een landschapsarchitect voor het uitwerken van een PvE voor de buiten

ruimte van de school. 
• Vooroverleg met de welstandcommissie op basis van het concept VO. 
• Voorbereiding tijdelijke huisvesting. 

3.5 Risicoanalyse 
De risico's ten aanzien van de kwaliteit van het ontwerp staan beschreven in de risicopara
graaf van het vorige hoofdstuk. 
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4. De planning 

De planning van 14 januari 2011 behorende bij de afgeronde definitiefase en de voorliggende 
ontwerpfase is als bijlage bij dit fasebeslisdocument gevoegd. Ten opzichte van de planning 
(versie 17 februari 2010) is de formele vaststelling van het fasebeslisdocument door het Colle
ge van B&W toegevoegd. De planning is de leidraad voor de komende ontwerpfase en de na
komende projectfasen, tn de planning zijn alle relevant deelprocessen opgenomen. 

De belangrijkste daarvan zijn: 
• Tijdelijke huisvesting (aparte procedure). 
• Sloop van de bestaande gebouwen en bouwrijp maken. 
• De inrichting van de openbare ruimte. 
• Bouwvergunningprocedure 

Ten opzichte van de start van de definitiefase is een vertraging ontstaan van enkele weken 
vanwege een latere afronding van het PvE en een verlate start van de VO-fase. Hieronder zijn 
de data van de verschillende projectfasen uit de actuele planning vermeld. 

Tabel Cf. Planning op hoofdlijnen 

Onderdeel 
AfrondingVOfase 
Afronding Definitief Ontwerpfase 
Start tijdelijke huisvesting en sloop bestaand gebouw 
Aanvraag bouwvergunning Mïèi^^P;. 
Afronding bouwvoorbereidingsfase 
Aannemersovereenkomst/gunning =?;.%. 
Start bouw (eerste paal nieuwbouw) 
Oplevering vastgoed (excl. terreininrichting) 

Afronding 
eind mei 2011 
september 2011 
juli 2011 
september 2011 
december 2011 
april 2012 
mei 2012 
juli 2013 

4.1 Acties voor de volgende fase 
Vanuit planningsoogpunt zijn de volgende acties in de VO-fase van belang: 
• In kort tijdbestek afronden van een VO (conform planning). 
• Opstellen van een fasebeslisdocument met daarin onder andere verwerkt het advies van 

de KBG van bewoners. 
• Het uitwerken van het PvE voor de buitenruimte van de school op de plek van bestaand 

openbare gebied. 
• Het doen uitvoeren van de geplande acties ten aanzien van tijdelijke huisvesting en de 

ruimtelijke ordeningsprocessen voor het gebouw en de openbare ruimte. 

4.2 Risicoanalyse 
De risico's op het gebied van planning zijn ondervangen door het plannen van reële doorloop
tijden per projectfase en per deeltraject. Desondanks is het mogelijk dat, door onvoorziene 
omstandigheden, deeltrajecten meer tijd in beslag nemen dan redelijkerwijs kon worden aan
genomen. Zeker bij processen waarbij zaken buiten de directe invloedsfeer van het project
management spelen, zoals inspraak en bezwaarprocedures, is de kans op uitloop van de 
planning aanwezig. 

Om tijd vertraging van het gehele project zoveel mogelijk te voorkomen, wordt bij het bepalen 
van de ruimtelijke ordeningsprocedure een scheiding gemaakt tussen het vastgoed (het 
schoolgebouw) en de te realiseren buitenruimte voor de school in de bestaande openbare 
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ruimte. De oprichting van het schoolgebouw kan plaatsvinden binnen het nieuwe bestem
mingsplan Centrum, dat op korte termijn wordt vastgesteld. Ook de inrichting van de openbare 
ruimte tot buitenruimte past binnen het aangepaste bestemmingsplan. 

De situatie zou kunnen ontstaan, dat de bouw van het schoolgebouw conform planning kan 
worden gerealiseerd, terwijl de herinrichting van de openbare ruimte vertraging oploopt. Wan
neer de procedures voor schoolgebouw en herinrichting openbare ruimte zouden worden ge
koppeld, dan is het risico van vertraging ten opzichte van de planning groter. 
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5. Financiën 

Bij de start van dit project is op 20 april 2009 een uitvoeringskrediet door de gemeenteraad 
vastgesteld van € 15.685.463,-- (inclusief btw). Op basis van dit besluit heeft VKZ een taak
stellende stichtingskostenraming opgesteld op basis van het voorlopige PvE. De stichtingskos
tenraming van VKZ is binnen de gemeentelijke financiële administratie omgezet in een bud
getbewakingopstelling. 

Binnen de budgetbewaking is een verdeling gemaakt tussen de kosten voor het gebouw, de 
kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte en de kosten van de tijdelijke huisvesting. 
Dit onderscheid wordt verder benadrukt door, naast het ontwerp van het nieuwe schoolge
bouw, de herinrichting van de openbare ruimte en de tijdelijke huisvesting als separate deel
projecten te benaderen. 

Bouwkostenraming nieuwbouw 
Op basis van het PvE heeft bouwkostenadviseur Vaecon een taakstellende bouwkostenra
ming Alternatief 2 van 6 april 2010 gemaakt voor de bouwkosten van de nieuwbouw. Deze 
bouwkostenraming maakt als bijlage deel uit van dit fasebeslisdocument. De kostenraming 
valt binnen het bouwkostenbudget zoals opgenomen in het totale stichtingskostenbudget van 
de nieuwbouw. Een kanttekening hierbij is, dat deze budgetraming niet gebaseerd is op het 
schetsontwerp van de architect, omdat dit schetsontwerp ten tijde van deze kostenraming nog 
niet beschikbaar was. 
Van het schetsontwerp is vervolgens door Vaecon eveneens een bouwkostenraming opge
steld. Deze kostenraming is hoger dan de taakstellende bouwkostenraming. Voor de VO-fase 
krijgt het ontwerpteam een taakstellende bezuiniging mee, zodat voldaan zal gaan worden aan 
het taakstellende budget. 

Op basis van het VO zal wederom een bouwkostenraming worden opgesteld die een nauw
keuriger financieel beeld zal opleveren. De VO-raming kan afwijken van de PvE-
budgetraming, omdat het schetsontwerp vanuit de stedenbouwkundige situatie enkele kostba
re onderdelen bevat. De belangrijkste hiervan zijn de separate units die gezamenlijk het ge
bouw vormen, overstekken, open/dicht verhouding van het gebouw alsmede het afwerkingsni
veau. Naar verwachting van de bouwkostenadviseur zijn deze onderdelen aan te passen, zo
dat het bouwkostenbudget niet tot nauwelijks wordt overstegen. 

Voor het deelproject "tijdelijke huisvesting" is een separate kostenraming opgesteld en be
sproken met de deelprojectleider (Marlous Schreve). Deze kostenraming betreft de verbou
wing van de tijdelijke huisvestingslocatie op de huidige locatie of op de locatie van het ROC 
Leiden. De kostenraming is gelijk gesteld aan het beschikbare budget. 

Voor het deelproject "inrichting openbare ruimte" is op basis van het aangeleverde PvE van 
OW een separate kostenraming opgesteld en besproken met de ambtelijk opdrachtgever 
(Paul Vermeer). In deze kostenraming zijn geen aanvullende maatregelen meegenomen zoals 
bijvoorbeeld een verbinding(sbrug). Het taakstellende budget is gelijkgesteld aan de aangele
verde kostenraming. 

Opbrengsten 
Zoals beschreven in § 2.3 dienen nadere afspraken gemaakt te worden met de gebruikers en 
huurder over de huuropbrengsten. De huuropbrengsten dekken de exploitatiekosten (rente, 
afschrijving, onderhoud) uitgaande van een investeringsniveau conform het raadskrediet en 
uitgaande van een veertigjarige exploitatieperiode. 
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5.1 Acties voor de volgende fase 
Vanuit financieel oogpunt zijn de volgende acties in de VO-fase van belang: 
• Taakstellende bezuinigingen doorvoeren door het ontwerpteam. 
• Opstellen bouwkostenraming op basis van het VO. Onderdeel hiervan betreft het in beeld 

brengen van de kosten voor technische installaties en duurzaamheidmaatregelen. 
• Concretiseren technische omschrijving tijdelijke huisvesting en onderhandelingen opstarten 

met de ROC Leiden. 
• Bewaken van alle budgettaire uitgangspunten zoals vastgelegd in het budgetbewakingop

stelling. 
• Het nader opdelen, budgetteren en bewaken van het projectbudget naar de onderdelen tij

delijke huisvesting en herinrichting openbare ruimte. 
• Bewaken van de interne kosten binnen de gemeente Leiderdorp. 
• Vaststellen van het aantal lokalen per gebouwunit. 

5.2 Risicoanalyse 
Financiële risico's zijn onderkend door een reële budgetopstelling te maken, waaronder een 
budget voor onvoorziene uitgaven. Desondanks zijn de stedenbouwkundige en bestemmings
plan technische randvoorwaarden kostenverhogend (daglicht toetreding, architectuur). De 
bouwkosten dienen daarom goed te worden bewaakt binnen het ontwerpteam. 
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6. Informatie/communicatie 

De informatievoorziening binnen de projectorganisatie wordt door middel van verslagen en af-
sprakenlijsten in de diverse overleggremia vastgelegd. Deze afstemming sluit aan op het door 
de gemeenteraad op 20 april 2009 vastgestelde participatieplan. Zo is ertussen projectleiding 
en gebruikers tijdens de definitiefase uitgebreid gesproken over het PvE en zijn opmerkingen 
verwerkt in het definitief PvE. De KBG heeft positief gereageerd op het PvE met uitzondering 
van de zeven openstaande discussiepunten. Deze punten staan reeds verwoord in paragraaf 
3.3. 

De uitkomsten van de verschillende overleggen worden verwerkt in de beslisdocumenten die 
uiteindelijk worden voorgelegd aan de stuurgroep. 

Alle actuele projectinformatie is via de internetsite van de gemeente Leiderdorp beschikbaar. 

IBO Uitvoeringsnotitie/Participatieproces 
In opdracht van de gemeente Leiderdorp heeft het IMI tijdens de definitiefase een korte tus
senevaluatie uitgevoerd naar het participatieproces rond de ontwikkeling van de Brede School 
West. In de rapportage wordt aangegeven dat alle betrokken hebben geconcludeerd dat de 
gemeente een aantal fouten heeft gemaakt, die de verhoudingen tussen KBG en gemeente 
extra op scherp hebben gezet. De essentie ervan is dat het IBO-protocol niet volledig is nage
leefd, met als voorbeelden dat fase 3 (opstellen PvE) niet is afgerond voordat met fase 4 be
gonnen is en dat de KBG niet is geconsulteerd bij de voorselectie van de architecten. 
De gemeente Leiderdorp heeft deze fouten erkend en beloofd orde op zaken te stellen. In de 
2011 heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen gemeente en klankbordgroep met een ac
tieve rol voor de wethouder en de onafhankelijke externe projectleider. Hierbij zijn duidelijke en 
heldere afspraken gemaakt. 

6.1 Acties voor de volgende fase 
Van informatie en communicatie zijn de volgende acties van toepassing voor de VO-fase: 
• Bespreken (concept) VO met de gebruikers en de klankbordgroep. 
• Projectarc hi vering verder implementeren. 
• Uitvoeringsnotitie op basis van het IBO-protocol uitwerken voor de vervolgfasen. 

6.2 Risicoanalyse 
De risico's ten aanzien van de informatie en communicatie liggen in het blijvend bewaken van 
de kwaliteit en de zorgvuldigheid van de informatieverstrekking. Zowel met gebruikers, bewo
ners als intern. 
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Bijlagen 


