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Afdeling:   Beleid en Projecten  Leiderdorp, 8 november 2011 

Onderwerp:  Brede School West  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord gaan met het fasebeslisdocument Definitiefase en met het Voorlopig Ontwerp 

voor Brede School West van 27 oktober 2011. 

2. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 335.000,-- (exclusief BTW) voor 

het doorvoeren van een goede ontsluiting van het Kwikstaartplein richting de Van 

Poelgeestlaan middels een brug. Hiervoor een bedrag ad € 525.000,-- (exclusief BTW) 

in 2012 te onttrekken uit de algemene reserve en te storten in de ‘bestemmingsreserve 

egalisatie exploitatielasten’ ter dekking van de toekomstige kapitaallasten. Deze mutatie 

te verwerken in de volgende begrotingswijziging. 

3. In principe bereid te zijn een aanvullend krediet van maximaal € 300.000,-- (inclusief 

BTW) beschikbaar te stellen voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting van de Prins 

Willem Alexanderschool, Daltonschool De Leeuwerik en een tijdelijke gymzaal. Het 

hiervoor benodigde bedrag in 2012 te onttrekken uit de algemene reserve en te storten 

in de ‘bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten’ ter dekking van de lasten. Deze 

mutatie te verwerken in de volgende begrotingswijziging. 

4. Akkoord gaan met het stappenplan en de werkwijze van het traject van Interactieve 

beleidsontwikkeling in de vervolgfase (Ontwerpfase en verder) van de Brede School 

West, zoals beschreven in het bijgevoegde vervolg op de IBO-Uitvoeringsnotitie Brede 

School West te Leiderdorp. 

5. Het plan voor de Brede School West aan te merken als een project dat valt binnen de 

categorie gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is. 

 

 

1 Inleiding 

De gemeenteraad heeft op 20 april 2009 besloten tot de nieuwbouw van de Brede School 

West (BSW) op de locatie aan de Van Poelgeestlaan/Vronkenlaan te Leiderdorp en stelde 

daarbij het kader voor het Programma van Eisen (PvE), de ruimtelijke inpassing, de 

financiën en de participatie vast. Vervolgens is gestart met de uitvoering van het project 

BSW.  
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Het College van 9 maart 2011 heeft opdracht verleend voor de ontwerpopdracht van het 

VO en het DO aan Frencken Scholl Architecten. Het schetsontwerp en de visie op het 

opgestelde Programma van Eisen staken met kop en schouders boven de andere twee uit. 

Tevens is in het kader van een integrale afstemming van gebouw en buitenruimte een 

landschaparchitect ingeschakeld. 

 

Het fasebeslisdocument beschrijft de resultaten van de Definitiefase, waarin onder meer 

beschreven de selectieprocedure van het architectenbureau en daarmee het 

schetsontwerp. In vervolg daarop is gestart met de Voorlopig Ontwerpfase (VO-fase). 

Met uw besluit over het fasebeslisdocument Definitiefase en het Voorlopig Ontwerp kan de 

Definitiefase en het Voorlopig Ontwerp formeel worden afgesloten.  

De resultaten blijven met uitzondering van de genoemde gebouwhoogte en het benodigd 

aanvullend krediet van € 525.000,-- exclusief BTW ten behoeve van een nieuw te 

realiseren brug, binnen het door uw raad vastgestelde kader. 

Daarnaast wordt aanvullend krediet van € 300.000,-- exclusief BTW gevraagd voor de 

benodigde tijdelijke huisvesting en wordt voorgesteld het plan aan te merken als categorie 

gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen nodig is, door de raad 

aangewezen in zijn besluit van 19 december 2010. 

 

IBO Protocol 

Naar aanleiding van het besluit van uw raad in het jaar 2006 heeft de gemeente in 

samenspraak met belanghebbenden – en met behulp van het IBO-proctocol – invulling 

gegeven aan het realiseren van de Brede School West (BSW). 

In de vergadering van uw raad op 11 juni 2007 is door u een IBO-Uitvoeringsnotitie 

vastgesteld waarin de kaders tot en met de definitiefase van het project zijn geformuleerd, 

die leidend zijn bij de verdere uitwerking van het interactieve traject. 

Het college heeft uit de evaluatie geconcludeerd, dat het de aanbeveling verdient op basis 

van advisering door de Klankbordgroep verder uitvoering te geven aan het 

participatieproces BSW voor de vervolg fasen. 

Het project bevindt zich momenteel (november 2011) in de Voorlopig Ontwerp fase. Voor 

deze fase en de vervolgfasen zijn de kaders op basis van het IBO-protocol weergegeven 

en besproken met de Klankbordgroep BSW en zij kan zich hierin vinden. 

In de voorliggende IBO-uitvoeringsnotitie vervolgfase Brede School West Leiderdorp is 

hiervoor een voorstel uitgewerkt, dat wij u ter vaststelling aanbieden. 
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2 Beoogd effect 

Voorlopig Ontwerp 

Het beoogd effect van het besluit betreft het realiseren van de Brede School West conform 

de gebouwcontouren zoals in het Voorlopig Ontwerp van 27 oktober 2011 is weergegeven.  

Het Definitief Ontwerp wordt in goed overleg met alle betrokkenen verder uitgewerkt op 

basis van het vastgestelde Voorlopig ontwerp. 

 

3 Argumenten 

Bij beslispunt 1 Fasebeslisdocument en Voorlopig Ontwerp 

• De definitiefase is afgesloten middels een fasebeslisdocument, waarin alle afspraken 

zijn geformuleerd op basis waarvan de Voorlopig ontwerpfase is gestart. In dit 

document zijn ook de kritische opmerkingen opgenomen. Hiermee zijn deze 

opmerkingen ook voor het vervolgtraject gewaarborgd. 

 

• Het schetsontwerp is in nauwe samenspraak met alle betrokkenen (projectgroep en 

klankbordgroep) verder uitgewerkt. De kritische opmerkingen, zoals deze door de 

stakeholders zijn gemaakt, zijn bij aanvang van het ontwerptraject zo veel als mogelijk 

aangepast in samenspraak met alle partijen.  

 

• De kritische punten vanuit de klankbordgroep, zoals sociale veiligheid, afsluitbaarheid 

buitenruimte, controle op de buitenruimte, de afstand tussen het gebouw en de zijde 

van de Leeuwerikstraat, de verhouding van één en twee bouwlagen, aanpassingen 

aan de gebouwvorm en de plaats voor het groen zijn in het Voorlopig Ontwerp naar 

onze mening goed opgelost. Binnen de Klankbordgroep is afstemming geweest over 

de verschillen tussen het Programma van Eisen van 24 februari 2009 en het 

vastgestelde Programma van Eisen van 17 februari 2010. Uiteindelijk zijn er zeven 

afwijkingen/ verschilpunten besproken en onderling afspraken over gemaakt. Zie 

hiervoor het bijgevoegde fasebeslisdocument. 

 

• De projectgroep BSW heeft unaniem positief advies uitgebracht over het Voorlopig 

Ontwerp. Hierbij hebben zij enkele verbeterpunten opgemerkt die tijdens de Definitief 

Ontwerpfase kunnen worden uitgewerkt. 

De Klankbordgroep BSW heeft op 31 oktober 2011 een positief meerderheidsadvies (4 

positieve adviesstemmen, 2 negatieve adviesstemmen) uitgebracht over het Voorlopig 
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Ontwerp. Hierbij hebben zij kanttekeningen geplaatst ten aanzien van een goede 

inpassing van het ontwerp in relatie tot de verkeersveiligheid. De gemeente spant zich 

in om verkeersveilige maatregelen door te voeren in de omgeving van de Brede School 

(zoals omschreven in het IVVP). Een goede ontsluiting van het Kwikstaartplein richting 

de Van Poelgeestlaan kan gerealiseerd worden via een (enkele) brug. 

 

• De architect heeft tijdens een bespreking van de klankbordgroep aangegeven dat, naar 

aanleiding van het onderzoek dat hij heeft uitgevoerd op verzoek van de gemeente, 

een gebouw met één bouwlaag mogelijk is, maar dat het onderwijskundig concept 

daarin niet goed is onder te brengen in het gebouw. Tevens geeft Frencken Scholl aan 

dat dit grote invloed heeft op de hoeveelheid beschikbare buitenruimte en daarmee de 

kwaliteit daarvan. 

 

• De architect heeft middels een computerprogramma de invloed van het gebouw op de 

gebouwde omgeving zichtbaar gemaakt. Dit is tevens besproken in de klankbordgroep. 

De schaduwwerking van het gebouw is niet tot nauwelijks waar te nemen op de naast 

gelegen woningen. 

 

• Het voorlopig ontwerp sluit goed aan bij de beleving van kinderen. De vormgeving van 

het gebouw en de open ruimte die zich in de school bevinden zijn voor de leerlingen 

naar de mening van de architect en projectgroep inspirerend. Het voorlopig ontwerp 

doet het meest recht aan de vormgeving van een basisschool.  

 

• De vorm van het gebouw zorgt voor grotere zichtlijnen waardoor de sociale controle en 

daarmee ook de sociale veiligheid groter zijn. 

 

• De losse gebouwdelen, met name de positie van de unit met sportzaal, zijn 

geoptimaliseerd na overleg met klankbordgroep en projectgroep. Hierdoor is meer 

ruimte gecreëerd aan de zijde van de Leeuwerikstraat. 

 

• De positie van het ontwerp binnen de bouwgrenzen maakt dat de natuurlijke omgeving 

rondom het gebouw en de buitenruimte meer eenheid uitstralen waardoor contact met 

de natuurlijke omgeving meer tot zijn recht komt en daardoor meer een relatie met de 
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natuurlijke omgeving kan aangaan zonder dat het afbreuk doet aan de mogelijkheden 

om de buitenruimte na schooltijd ter beschikking te hebben voor spelende kinderen. 

 

• Het onderwijskundig concept komt in het plan van Frencken Scholl volledig tot zijn 

recht en resulteert in een betere vertaling van het opgestelde PvE met betrekking tot 

de visie op de Brede School en de Dalton onderwijs ontwikkeling. Ook brengt het VO 

met zich mee dat de eigen identiteit van de gebruikers het beste naar voren komt. 

 

• Het belang van de gebruikers en de argumenten met betrekking tot de 

onderwijskundige visie die goed in het Voorlopig ontwerp zijn verwerkt wegen zwaarder 

ten opzichte van de kritische opmerkingen die onderdeel uitmaken van het advies van 

de klankbordgroep. 

 

Bij beslispunt 2 Aanvullend krediet van € 525.000,-- (exclusief BTW) 

In de overleggen van de klankbordgroep hebben de leden de gemeente verzocht harde 

toezeggingen te doen ten aanzien van onderzoek naar een verbetering van de 

verkeersontsluiting van het Kwikstaartplein richting de Van Poelgeestlaan middels een 

nieuw aan te leggen (enkele) brug. Voor de realisatie van deze brug wordt uw raad 

verzocht een aanvullend taakstellend krediet van € 525.000,-- (exclusief BTW) beschikbaar 

te stellen. 

 

Bij beslispunt 3 Aanvullend krediet van € 300.000,-- (inclusief BTW) tijdelijke huisvesting 

In juni van dit jaar heeft het ROC eenzijdig de onderhandelingen over de tijdelijke 

huisvesting van de PWA en De Leeuwerik in een van hun gebouwen aan de Leidse Dreef 

stop gezet.  

Hierna is een aantal scenario’s voor tijdelijke huisvesting onderzocht op financiële en 

ruimtelijke haalbaarheid. Omdat aan de verschillende scenario’s nog te veel risico’s kleven 

en te veel nog niet onderzocht is, kan nog niet worden aangegeven welk scenario de 

voorkeur heeft. Desondanks maakt het huidig onderzoek duidelijk dat het beschikbare 

krediet niet toereikend is. Het extra krediet is noodzakelijk, omdat de tijdelijke huisvesting 

niet op de huidige locatie gerealiseerd kan worden, waar in de planvorming in 2009 wel 

van uit is 

gegaan. Daarnaast moet er een tijdelijke gymzaal worden gerealiseerd. Inclusief 

verkeerskundige maatregelen en een percentage onvoorzien zou € 1.200.000 (inclusief 
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BTW) voor de tijdelijke huisvesting voor de duur van 2 jaar moeten volstaan. Van het 

beschikbare krediet voor tijdelijke huisvesting resteert nog circa € 898.450 (inclusief BTW). 

Op advies van de commissie ruimte hervat het college het gesprek met het ROC over 

tijdelijke huisvesting in het gebouw aan de Leidsedreef. Het college zal uw raad zo spoedig 

mogelijk in kennis stellen van het tijdelijke-huisvestingsscenario waarvoor het heeft 

gekozen en zijn keuze cijfermatig onderbouwen. 

 

Bij beslispunt 4 Interactieve beleidsontwikkeling en participatie 

Al bij aanvang van het proces is tussen gemeente en bewoners afgesproken, dat er een 

tussenevaluatie van het participatietraject zou zijn op het moment tussen fase 3 (opstellen 

programma van eisen) en fase 4 (architectenprocedure, eerste ontwerpen). 

In opdracht van de gemeente Leiderdorp heeft het Instituut Maatschappelijke Innovatie 

(IMI) een korte tussenevaluatie uitgevoerd naar het participatieproces van de ontwikkeling 

van de Brede School West. (Zie: Brief aan de raad van 16 november 2010, 

Procesevaluatie Brede School West).  

Het college B&W heeft de aanbevelingen uit het rapport overgenomen. Dit betekent dat 

ook voor de DO-fase een adviserende rol voor de Klankbordgroep wordt voorgesteld. 

 

Bij beslispunt 5 Verklaring van geen bedenkingen 

Bij grotere afwijkingen van het bestemmingsplan, voorheen projectbesluit, is een verklaring 

van geen bedenkingen van de raad nodig. Bij projecten waar de raad de (ruimtelijke) 

kaders al heeft vastgesteld, is het logisch, om in geval van vergunningverlening geen 

tweede besluit van de raad te vragen als niet wordt afgeweken van de kaders. Het beperkt 

de administratieve last en de doorlooptijd van de omgevingsvergunning.                  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Voorlopig Ontwerp 

De keuze om akkoord te gaan met dit voorstel kan effect hebben op het handelen van 

betrokken partijen. De klankbordgroep heeft een positief meerderheidsadvies afgegeven, 

waarbij zij een aantal kanttekeningen heeft geplaatst. De klankbordgroep heeft de 

gemeente verzocht om harde toezeggingen ten aanzien van een verbeterde 

verkeersontsluiting van het Kwikstaartplein richting de Van Poelgeestlaan middels een 

brug. Wij verwachten dat een toezegging op dit punt een positief effect heeft op het 

verdere proces ten aanzien van de ontwikkeling van de BSW. De globale kosten hiervoor 
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bedragen € 525.000,-- (excl. BTW). Daarnaast spant de gemeente zich in om een 

verkeersveilige situatie in de omgeving van de BSW te realiseren (zoals ook beschreven is 

in het IVVP dat tegelijkertijd aan uw raad voorligt).  

 

De keuze om niet met het Voorlopig Ontwerp akkoord te gaan, heeft als consequentie, dat 

de gebruikers van de Brede School West waarschijnlijk zullen afhaken en niet meer verder 

meewerken aan een het huidige ontwerpproces. Een nieuw plan en ontwerp voor de 

huisvesting van de scholen zal gemaakt moeten worden.  Dit heeft effect op de planning 

en de kosten.  

 

5 Milieu 

In het Programma van Eisen is een ambitietabel opgenomen, die leidend is voor dit 

gebied. Deze lijst is ingevuld overeenkomstig het door de gemeenteraad op 11 september 

2006 vastgestelde Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw. 

Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het Regionaal Dubo+ pakket voor utiliteitsbouw en 

grond-, weg- en waterbouw.  

 
6 Draagvlak 

1. De betrokken partners bij de ontwikkeling van de BSW – de Stichting Openbare 

Basisscholen Gemeenschap (OBSG), de Protestants Christelijke Schoolvereniging 

(PCSV), de Stichting Katholiek Onderwijs Leiden (SKOL), de Stichting Sociaal 

Cultureel werk (SCw), de Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL) en de gemeente 

Leiderdorp – hebben zich door middel van vaststelling van de visie op de BSW en 

ondertekening van de intentieverklaring op 1 november 2005 uitgesproken voor 

realisering van de BSW en hebben verklaard daaraan een constructieve bijdrage te 

willen leveren. De mogelijkheden omtrent beheer en exploitatie worden momenteel 

uitgewerkt. Hiermee kan, tezamen met uit te werken huur- en/of 

gebruiksovereenkomsten en een herziene samenwerkingsovereenkomst de volgende 

projectfase ingegaan worden, voorzien voor het tweede kwartaal van 2011. 

 

2. Er is een klankbordgroep ingesteld die fungeert als adviserende partij in het 

ontwerpproces. Vertegenwoordigers van de scholen (MR-leden) en SKL, en 

omwonenden (vertegenwoordigers van het Comité BSW en Vronckenlaan Midden) 

participeren in deze klankbordgroep. De verwachting is dat ook vanuit de Van 

Poelgeestlaan vertegenwoordiging tot de klankbordgroep zal toetreden om het 
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evenwicht te herstellen tussen omwonenden en vertegenwoordigers van gebruikers na 

toetreding van vertegenwoordiging van de SKL. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Het Voorlopig Ontwerp van 27 oktober 2011 is binnen het ontwerpteam door de 

bouwkostenadviseur beoordeeld. Deze heeft aangegeven dat het VO van 27 oktober 2011 

vooralsnog past binnen de uitgangspunten. 

 

Bij beslispunt 2 Aanvullend krediet van € 525.000,-- (exclusief BTW) 

Een bedrag van € 525.000,-- (exclusief BTW) onttrekken uit de ‘algemene reserve’ ten 

gunste van de ‘bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten’. De kapitaallasten vallen 

dan jaarlijks vrij uit de ‘bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten’ ter dekking. 

De € 525.000,-- (exclusief BTW) zijn de totale kapitaallasten bij een extra investering van 

€ 335.000,-- (exclusief BTW) en een lineaire afschrijving van 25 jaar. 

 

Bij beslispunt 3 Aanvullend krediet van € 300.000,-- (inclusief BTW) tijdelijke huisvesting 

Aangezien het hier om eenmalige lasten gaat kan het niet worden geactiveerd. De al in het 

krediet opgenomen lasten voor tijdelijke huisvesting worden jaarlijks ten laste van de 

‘bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten’ gebracht. Het is dan ook logisch om dit 

voor de nu gevraagde € 300.000,-- (inclusief BTW) op dezelfde wijze te doen. 

Hiervoor moet wel de ‘bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten’ worden aangevuld 

ten laste van de algemene reserve. 

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de locoburgemeester, 

 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W. Wassenaar 
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Bijlagen:  

• Fasebeslisdocument van 11 augustus 2011 

• Voorlopig Ontwerp van Frencken Scholl Architecten van 27 oktober 2011 

• IBO-uitvoeringsnotitie Brede School West Leiderdorp - 30 mei 2007 

• Procesevaluatie Brede School West – 18 oktober 2010 

• Brief aan raad over evaluatie IBO BSW – 16 november 2010 

• IBO-uitvoeringsnotitie Brede School West Leiderdorp– Vervolg, april/ augustus 2011 

 


