
BIJLAGE 3; Memo renovatie versus nieuwbouw 

 

1. Herijking investeringskosten renovatie 

Op basis van de resultaten van de oorspronkelijke, de daarop aanvullende onderzoeken en de reeds 

opgestelde kostenraming is een herijking van de investeringskosten voor renovatie en herindeling 

opgesteld door Alphaplan1. De investeringskosten voor renovatie en herindeling zijn geraamd op         

€ 2.995.788 inclusief BTW (prijsvast einde bouwtijd medio 2017). 

Voor de tijdelijke huisvesting van de Hasselbraam in Doesmeer is een éénmalige investering nodig 

ten behoeve van het gereedmaken van deze locatie. De bouwkundige kosten zijn door Pro 

Gebouwadvies ingeschat op ca. € 55.000. Daarnaast moet rekening gehouden worden met 

aanpassingen van de buitenruimte (schoolplein en parkeren) en een kleine post ten behoeve van de 

verhuizing. Voor de tijdelijke huisvesting Doesmeer nemen we een post op van € 70.000 incl. BTW. 

De planning voor renovatie gaat uit van circa 6 maanden, voor de berekening van tijdelijke 

huisvesting gaan we uit van 8 maanden. Het betreft 5 lokalen (Regenboog en FloreoKids) plus 

toebehoren (in totaal ca. 325 m²) en de aanleg van een tijdelijk schoolplein van 300 m². De kosten 

hiervoor zouden, op basis van uitgangspunten van Alphaplan, uitkomen op: 

• Tijdelijke huisvesting;  325 m² * € 360/m² per jaar * 8/12 = € 78.000 

• Plaatsen en afvoeren;   325 m² * € 100/m² = € 32.500 

• Aanleg buitenruimte; 300 m² * € 60/m² = € 18.000 

 

Totaal = € 128.500 excl. BTW, € 155.500 incl. BTW 

De totale kosten voor de tijdelijke huisvesting van de twee scholen en FloreoKids komt uit op een 

bedrag van € 225.500 incl. BTW. 

De tijdelijke huisvesting betreft een eenmalige investering die niet afgeschreven kan worden over 

meerdere jaren. Voorgesteld wordt om de kosten voor de tijdelijke huisvesting ten laste te laten 

komen van de opgebouwde voorziening. Het restant van de opgebouwde voorziening kan vervolgens 

ingezet worden ter dekking van een deel van de investeringskosten: 

Opgebouwde voorziening – tijdelijke huisvesting = € 506.363 – € 225.500 = € 280.823 

Investeringskosten – restant voorziening = € 2.995.788 – € 280.823 = € 2.714.965 

De investeringskosten van € 2.714.965 worden lineair afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten van 

de variant renovatie zijn te zien in bijlage 4. In het eerste jaar bedragen de kapitaallasten € 203.619. 

Dit loopt jaarlijks af tot  € 112.398 in het laatste (25e) jaar. 

Daarnaast mag rekening gehouden worden met extra huuropbrengsten als gevolg van verhuur van 

ruimte. FloreoKids huurt momenteel 105 m² bruto tegen een huur van € 99,68 per m² per jaar, 

                                                           
1
 Alphaplan heeft voor de OBSG, PCBO en FloreoKids een eerste renovatievoorstel en kostenraming opgesteld.  

Deze heeft de gemeente door VKZ laten beoordelen. Na aanvullend onderzoek naar de bouwkundige staat van 

het gebouw, bleek de raming van Alphaplan realistisch. 



jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

De Hasselbraam 197 194 200 189 184 183 182 180 178 175 173 173 174 173 172 172 172 172 171 172 171

groepen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

ruimtebehoefte 1191 1176 1206 1151 1126 1120 1115 1105 1095 1080 1070 1070 1075 1070 1065 1065 1065 1065 1060 1065 1060

De Regenboog 83 85 84 80 75 74 74 73 72 71 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

groepen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ruimtebehoefte 617 628 623 602 577 572 572 567 562 557 552 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557

Totalen         jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

leerlingen 280 279 284 269 259 257 256 253 250 246 243 244 245 244 243 243 243 243 242 243 242

groepen 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

ruimtebehoefte 1808 1804 1829 1753 1703 1692 1687 1672 1657 1637 1622 1627 1632 1627 1622 1622 1622 1622 1617 1622 1617

bestaande uit één lokaal en gebruik van de speelruimte. PCBO huurt momenteel één lokaal als 

kantoorruimte voor een huur van € 3.533,22 per jaar.  

FloreoKids heeft aangegeven na de renovatie ca. 175 m² tegen een huur van € 120 per m² per jaar te 

willen afnemen. Aangezien het momenteel niet duidelijk is of PCBO na de renovatie ook 

kantoorruimte zal huren, wordt in deze berekening geen rekening gehouden met huuropbrengsten 

van PCBO. Mogelijk dat zich gedurende het proces ook nieuwe partijen zich melden voor het huren 

van ruimte, daar houden we echter nu financieel geen rekening mee. 

Huuropbrengst FloreoKids; € 120 per m² per jaar * 175 m² = € 21.000 per jaar. Momenteel wordt 

rekening gehouden met een huuropbrengst van € 10.466,40. De extra huuropbrengst betreft ca.        

€ 10.500. De jaarlijkse kapitaallasten nemen met dit extra huurbedrag af, waardoor de kapitaalslast 

in het eerste jaar uitkomt op € 193.119. 

 

2. Investeringskosten nieuwbouw 

Programmatische opgave 

Ten behoeve van het onderwijsbeleid op gemeentelijk niveau is door Pronexus een prognose 

opgesteld van leerlingenaantallen voor de periode 2016 tot en met 2036 voor de basisscholen in 

Leiderdorp. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket G4PRO. Dit programma 

voldoet aan het “Programma voor het opstellen van leerlingenprognoses” van de VNG. 

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten. 

 

 

 

 

 

 

De afname van het leerlingaantal is een tendens die zich tot circa 2025 voortzet, waarna het 

leerlingaantal stabiel blijft. In de berekeningen voor het bepalen van het oppervlak van nieuwbouw is 

het uitgangspunt, conform de Verordening Onderwijshuisvesting, de peildatum over 15 jaar, dus in 

dit geval 2031. De prognose in 2031 geeft een aantal van 243 leerlingen. In geval van nieuwbouw zou 

de school in januari 2018 de deuren kunnen openen. In 2018 hebben de scholen gezamenlijk 284 

leerlingen. Het dimensioneren op 243 leerlingen zou betekenen dat de school bij opening een tekort 

aan oppervlakte heeft van 41 leerlingen. Om de school niet te krap te dimensioneren wordt 

voorgesteld om de school op 265 leerlingen te dimensioneren, verdeeld over De Hasselbraam 186 

leerlingen (8 groepen) en De Regenboog 79 leerlingen (4 groepen). 

 

 

 



 

 

Ruimtebehoefteberekening 

De VNG hanteert sinds 2008 een basisruimtebehoefte per school. De basisruimtebehoefte van een 

basisschool wordt berekend met de formule: 

B = 200 + 5,03 * L, waarbij 

B = basisruimtebehoefte in m² bruto-vloeroppervlakte, rekenkundig afgerond op hele vierkante 

meters, 

200 = vaste voet, en 

L = het aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de prognose betrekking 

heeft op de school zal zijn ingeschreven. 

 

Gewichtenregeling 

Scholen krijgen van het Rijk via de zogenaamde gewichtenregeling extra geld voor personeel voor 

bepaalde achterstandsleerlingen. Vroeger werd de achterstand bepaald op basis van etniciteit van de 

ouders. Nu geldt het opleidingsniveau van de ouders als maatstaf. Schoolbesturen krijgen via de 

verordening ook geld voor het realiseren van de extra ruimte die voor deze kinderen nodig is. 

Voor zover bekend is in dit geval de Gewichtenregeling niet van toepassing. 

 

Bepalen Ruimtebehoefte 

Op basis van bovenstaande gegevens kan de ruimtebehoefte worden bepaald. Uitgangspunten voor 

de ruimtebehoefte zijn: 

� De leerlingprognose van Pronexus; 

� Peiljaar is 2031; 

� Uitgangspunt is een vaste voet per school; 

� Geen gewichtenregeling van toepassing; 

� 175 m² ten behoeve van FloreoKids 

 

Berekening: 

Hasselbraam:  B = 200 + (5,03 * 186) =  1.136 m² 

Regenboog:  B = 200 + (5,03 * 79) =      598 m² 

FloreoKids:          175 m² + 

        1.959 m² 

Uitgangspunt; VNG normvergoeding 2016: 

• 1e 660 m² � € 659.775,47 

• Daarboven � € 1.129,06 per m² 



Stichtingskosten: 

€ 659.775,47 + ((1.959 – 660) x € 1.129,06) = € 2.126.424,41 inclusief BTW (€ 1.208 per m²) 

De gehanteerd normvergoedingen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk naar beneden bijgesteld. In 6 

jaar tijd is de normvergoeding met circa 20% afgenomen. De gemeente hoeft slechts het bedrag van 

de VNG normvergoeding beschikbaar te stellen in geval van nieuwbouw, maar partijen kunnen, zoals 

de VNG op haar website aangeeft, dit desgewenst ook anders afspreken. Het blijkt in de praktijk 

namelijk onmogelijk om van de normvergoeding een school te bouwen die voldoet aan het Frisse 

Scholenprogramma, duurzaamheidsaspecten en de verscherpte regels van het Bouwbesluit 2015 

(o.a. verlaging EPC van 1,3 naar 0,7). 

Aan Alphaplan is gevraagd de realistische investeringskosten te berekenen op basis van duurzame 

installaties en Frisse Scholen klasse B. Alphaplan komt op investeringskosten van € 3.722.094, 

omgerekend € 1.900 per m² (stichtingskosten). Exclusief tijdelijke huisvesting en het afschrijven van 

de investeringskosten van de renovatie van het gedeelte van FloreoKids uit 2012 (€ 85.000). 

De planning voor nieuwbouw gaat uit van circa 12 maanden, gebruik tijdelijke huisvesting gaat uit 

van 14 maanden. Het betreft 5 lokalen (Regenboog en FloreoKids) plus toebehoren (in totaal ca. 325 

m²) en de aanleg van een tijdelijk schoolplein van 300 m². De kosten hiervoor zouden, op basis van 

uitgangspunten van Alphaplan, uitkomen op: 

• Tijdelijke huisvesting;  325 m² * € 360/m² per jaar 14/12 = € 136.500 

• Plaatsen en afvoeren;   325 m² * € 100/m² = € 32.500 

• Aanleg buitenruimte; 300 m² * € 60/m² = € 18.000 

 

Totaal = € 187.000 excl. BTW, € 222.270 incl. BTW 

De totale investeringskosten voor nieuwbouw komen hiermee op: 

Investeringskosten nieuwbouw + kosten tijdelijke huisvesting + afschrijving renovatie FloreoKids 

€ 3.722.094 + € 222.270 + € 85.000 = € 4.029.364 incl. BTW 

Hier kan, net als bij de variant renovatie, de opgebouwde voorziening ingezet worden ter 

vermindering van de investering: 

€ 4.029.364 – € 506.363 = € 3.523.001 incl. BTW 

De investeringskosten van € 3.523.001 worden lineair afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten van 

de variant nieuwbouw zijn te zien in bijlage 5. In het eerste jaar bedragen de kapitaallasten 

€ 211.380. Dit loopt jaarlijks af tot  € 91.158 in het laatste (40e) jaar. 

Daarnaast mag rekening gehouden worden met extra huuropbrengsten van € 10.500 als gevolg van 

extra verhuur van ruimte aan FloreoKids. De jaarlijkse kapitaallasten nemen met dit extra huurbedrag 

af, waardoor de kapitaalslast in het eerste jaar uitkomt op € 200.880. Dit past niet binnen de 

begroting. 


