Gemeente Amersfoort

Collegebesluit

Org. onderdeel:
Opsteller:
User-id:

SOB/PO
I.B. Kiestra
KIEI

Tel:

4433

Onderwerp:

BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE KADERS PROJECT
GEBIEDSONTWIKKELING ABC LIENDERT EN OMGEVING
Toelichting:

De gebiedsontwikkeling ABC-Liendert en omgeving is onderdeel van het
programma Amersfoort Vernieuwt. Een nieuw ABC-cluster op de huidige
locatie van de basisschool de Windroos vervangt de huidige basisscholen de
Wiekslag en de Windroos in één gezamenlijk gebouw, waar ook kinderopvang,
een ontmoetingsruimte en een sportzaal worden ondergebracht.
De speeltuin Het Vogelnest wordt geïntegreerd in het nieuwe schoolplein dat
tevens is bedoeld als ontmoetingsplein in de wijk.
Op de vrijkomende kavels van De Wiekslag en Het Vogelnest is woningbouw
gepland.

Reg.nr.
Datum

4233431
14-11-2012

Verantwoordelijk
Ambtenaar

Datum

Paraaf

 Afdelingshoofd
 Controller

Met dit voorstel wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van de voorafgaande
projectfasen en de bestuurlijke en financiële kaders voor de verdere
planuitwerking in de komende ontwerpfase.

 GMT

Ter informatie is bijgevoegd persbericht opgesteld.

Staf

 ……

 juridisch advies
 gemeentecontroller

Het college besluit:

1. De raad voor te stellen de uitkomsten van de voorgaande projectfasen vast te
stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel;
2. de raad voor te stellen de financiële kaders voor het project vast te stellen
conform bijgevoegd raadsvoorstel;
3. de raad voor te stellen een krediet van euro 8 mln. ter beschikking te stellen
ten behoeve van de verdere voorbereiding en uitwerking van de plannen en de
realisatie;
4. aan de raad geheimhouding op te leggen op grond van artikel 25 lid 2
Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur t.a.v. de
Stichtingskostenraming ABC-cluster.
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TITEL
Bestuurlijke en financiële kaders project ‘gebiedsontwikkeling ABC Liendert en omgeving’.
BESLISPUNTEN
1. De uitkomsten van de voorgaande projectfasen vast te stellen:
a. De ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling, met als
kernpunten:
i. De scholen ’de Wiekslag’ en ’de Windroos’ worden samen in het nieuwe ABC-cluster
ondergebracht;
ii. Het nieuwe ABC-cluster wordt op de huidige kavel van de Windroos gebouwd;
iii. Het cluster wordt in maximaal 2 bouwlagen gebouwd, een ondergeschikt deel in
maximaal 3 bouwlagen;
iv. Op de vrijkomende kavel van de Wiekslag worden grondgebonden woningen gebouwd
in maximaal twee bouwlagen met kap;
v. Tussen nieuwe woningen en de Ibisstraat wordt een groene zone gerealiseerd;
vi. De openbare Speeltuin 'het Vogelnest' wordt verplaatst naar het plein bij het nieuwe
ABC-cluster;
vii. Op de vrijkomende kavel van het Vogelnest wordt een complex met woningen
gebouwd in maximaal 4 bouwlagen;
viii. (Een deel van) het schoolplein en de speelvoorziening zijn openbaar en dienen als
openbaar ontmoetingsplein en spelen voor de wijk.
b. Het ambitiedocument en het programma van eisen voor de school, met als kernpunten:
i. Het concept is een Amersfoortse Brede Combinatie (ABC)-school.
ii. Een ambitie- en kwaliteitsniveau met een ruimtelijk programma waarbij de partners in
de school een passend aanbod creëren voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarbij in ieder
geval onderwijs, opvang, zorg en welzijn op elkaar zijn afgestemd in overeenstemming
met de behoefte in de wijk.
iii. Een bouwprogramma dat bestaat uit 9 lokalen voor de Wiekslag en minimaal 6,
maximaal 7 lokalen voor de Windroos, een ontmoetingsfunctie van 150 m2,
peuterschool, naschoolse opvang en een gymlokaal;
iv. Het totale bruto vloeroppervlak bedraagt maximaal 3000 m2; met een beperkte
uitbreiding in de toekomst wordt rekening gehouden; de buitenruimte voor het
schoolplein, de speeltuin, berging en fietsenstalling is gezamenlijk ca. 2100 m2 groot.
2. De financiële kaders voor het project vast te stellen:
a. Een minimaal sluitende gemeentelijke grondexploitatie voor de gebiedsontwikkeling.
b. Maximale stichtingskosten voor de bouw van de school van € 8 mln.
c. Een minimaal sluitende gemeentelijke exploitatie van de school.
Inlichtingen bij:

J.M. Wolbrink, SOB/PO, (033) 469 49 66
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3. Een krediet van € 8.000.000 ter beschikking te stellen ten behoeve van de verdere voorbereiding en
uitwerking van de plannen en de realisatie .
AANLEIDING
In het programma Amersfoort Vernieuwt is voor de wijk Liendert een nieuw ABC-cluster opgenomen ter
vervanging van de scholen ‘de Wiekslag’ en ‘de Windroos’. In de wijk Liendert zijn de partners van het
ABC-cluster al actief in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband wordt verder
gefaciliteerd door voorzieningen onder één dak samen te brengen.
Het nieuwe ABC-cluster is al lange tijd gepland op de kavel van de Windroos (voor het eerst gemeld in de
RIB van 21 oktober 2008). Op de vrijkomende kavel van de Wiekslag worden na sloop van de school
woningen gebouwd. Het is tevens de bedoeling de nabijgelegen speeltuin ´het Vogelnest´ onder te brengen
op de nieuwe schoolkavel, in combinatie met het nieuwe schoolplein. Op de vrijkomende kavel van de
speeltuin ontstaat daarmee een extra mogelijkheid voor gestapelde woningbouw (bijlage 1:
overzichtstekening).
Met de bouw van de school en de woningen wordt een impuls gegeven aan de wijkverbetering in Liendert.
In dit voorstel informeren wij u over de uitkomsten van de voorafgaande projectfasen en leggen wij u de
bestuurlijke en financiële kaders voor de verdere planuitwerking in de komende ontwerpfase voor.
In dit voorstel wordt wisselend gesproken over de 'gebiedsontwikkeling' en het 'ABC-cluster'. Waar wordt
gesproken over de ´gebiedsontwikkeling´ gaat het over het totale project: school, woningen en openbare
ruimte. Waar wordt gesproken over het ´ABC-cluster´ gaat het over het (brede) schoolgebouw met
bijbehorende buitenruimte.
BEOOGD EFFECT
Vaststelling kaders voor verdere planuitwerking, gericht op snelle realisatie van het ABC-cluster en de
daarop volgende woningbouw. Met de bestuurlijke en financiële kaders komt de gebiedsontwikkeling ABC
Liendert en omgeving weer een stap dichterbij.
ARGUMENTEN
1.1 De ruimtelijke uitgangspunten & randvoorwaarden voor de ontwerpfase liggen al vast.
Tijdens voorgaande planfasen zijn uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd op het terrein van
verkeer en parkeren, milieu (geluid, lucht, bodem), groen/natuur, duurzaamheid, wonen, stedenbouw en
openbare ruimte. De kernpunten hieruit leggen wij u voor ter vaststelling. In bijlage 2 treft u een meer
uitgebreid overzicht aan waarin naast ruimtelijke uitgangspunten ook ruimtelijke randvoorwaarden
benoemd worden.
In de komende ontwerpfase worden op basis van de ruimtelijke uitgangspunten & randvoorwaarden de
volgende producten opgesteld:
• Een stedenbouwkundig plan voor het hele project, als basis voor het bestemmingsplan en de
gemeentelijke grondexploitatie;
• Een ontwerp voor het ABC-cluster en de bijbehorende buitenruimte.
Binnenkort wordt uw raad gevraagd de startnotitie voor het bestemmingsplan vast te stellen. Hierin wordt
een voorstel voor modelkeuze gedaan en worden de kaders voor het bestemmingsplan vastgelegd.
1.2 Het ambitiedocument is een vertaling van het ABC-concept.
Het ABC-concept richt zich op inhoudelijke samenwerking tussen organisaties in de wijk. Belangrijke
instrumenten om dit doel te realiseren zijn samenwerking, voorbeeldwerking en onderlinge steun. ‘Zo doen
wij dat met elkaar’ is het motto in Liendert. Door te investeren in samenwerking worden de
ontwikkelingskansen van kinderen vergroot. Naast onderwijs en ontwikkelingskansen wordt tevens
samengewerkt op ontmoeting, het aanbieden van ontspanning en opvoedondersteuning. Er wordt
geïnvesteerd in het fysiek samenbrengen van ruimten voor de partners en bondgenoten in de ABCaccommodatie in Liendert.
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1.3 Het bouwprogramma voor de school is realistisch en heeft een brede instemming.
Het ambitiedocument (bijlage 3) en het programma van eisen (bijlage 4) zijn opgesteld in samenwerking
tussen gemeente en scholen. Aan het proces van de totstandkoming van het uitgewerkte programma van
eisen is veel tijd en aandacht besteed, gericht op een breed draagvlak voor de plannen. In het
ambitiedocument (bijlage 3) is de missie van de ABC-school vertaald naar een ambitieniveau met een
ruimtelijk programma waarbij de partners in de school een passend aanbod creëren voor kinderen tot 12
jaar, waarbij in ieder geval onderwijs, opvang, zorg en welzijn op elkaar zijn afgestemd in
overeenstemming met de behoefte in de wijk.
Met het schoolbestuur van het PCBO is een aanvullende afspraak gemaakt naar aanleiding van de wens van
dit schoolbestuur niet 6 maar 7 lokalen op te nemen in de nieuwbouw. Het basisprogramma van eisen kent
nu 6 lokalen.
De afspraak met het bestuur van het PCBO (Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort) houdt in
dat in de ontwerpfase van het project wordt onderzocht of er binnen het bouwprogramma en het
beschikbare budget een extra lokaal kan worden gerealiseerd. In de huidige fase van het project is
behoudend geraamd en mede daarom zien wij geen mogelijkheid aan de wens te voldoen. In de komende
ontwerpfase zullen wij dit opnieuw beoordelen omdat wij dan beter en concreter inzicht hebben in de
kosten van het project. Mocht er ruimte ontstaan om aan de wens te voldoen, dat zullen wij het 7e lokaal
toevoegen aan het programma.
2.1 De planstudie voor de woningbouw leidt tot een sluitende grondexploitatie.
De financiële haalbaarheid en ruimtelijke randvoorwaarden voor de woningbouwlocaties zijn getoetst met
behulp van proefverkavelingen. Doorrekening van de modellen leidt vooralsnog tot een sluitende
grondexploitatie. Voorgesteld wordt een minimaal sluitende grondexploitatie als financieel kader voor de
verdere planuitwerking vast te stellen. Waar mogelijk wordt in de komende ontwerpfase gestreefd naar
optimalisatie en maximalisatie van grondopbrengsten, binnen de onder beslispunt 1 uit voorstel genoemde
ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden. De grondexploitatie wordt vastgesteld samen met het
bestemmingsplan, vooralsnog gepland in het 3e kwartaal van 2013.
2.2 De beoogd ontwikkelaar van de woningbouw is positief over de plannen.
Het project is een zogenaamde ‘A-locatie’ in het kader van het programma Amersfoort Vernieuwt. Dit
brengt met zich mee dat De Alliantie een voorkeursrecht heeft bij de realisatie van de woningbouw op de
vrijkomende schoolkavel en de kavel van het Vogelnest. De grond wordt De Alliantie aangeboden tegen
de reguliere marktprijs. Vanwege de voorkeurspositie van De Alliantie is de afgelopen periode frequent
overleg geweest tussen gemeente en De Alliantie over de uitgangspunten van de grondexploitatie. Op
hoofdlijnen bestaat tussen partijen overeenstemming over de plannen en de bijbehorende financiële kaders.
Nadat uw raad de bestuurlijke en financiële kaders uit dit voorstel heeft vastgesteld, zullen wij op basis van
het op te stellen stedenbouwkundig plan een overeenkomst opstellen met De Alliantie.
2.3 De bouw van het ABC-cluster is binnen het beschikbare budget mogelijk.
Wij hebben een stichtingskostenraming opgesteld voor de bouw van het ABC-cluster, gebaseerd op het
uitgewerkte programma van eisen. Wij hebben ons daarbij laten adviseren door een bouwkostendeskundige
en een kostendeskundige voor de terreininrichting. Uit de stichtingskostenraming blijkt dat de bouw van het
ABC-cluster mogelijk is binnen het vastgestelde budget van € 8 mln. De stichtingskostenraming heeft een
vertrouwelijk karakter en is niet openbaar. De raad wordt in de gelegenheid gesteld de
stichtingskostenraming in te zien (onder geheimhouding).
3.1 De plannen voor de gebiedsontwikkeling worden verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.
Voordat wij een overeenkomst kunnen sluiten met de ontwikkelaar van de woningen, zullen wij een
stedenbouwkundig plan opstellen. Het stedenbouwkundig plan dient als basis voor prijsonderhandelingen
en is onderlegger voor het door de raad vast te stellen bestemmingsplan en bijbehorende grondexploitatie.
Wat betreft de beeldkwaliteit zullen wij aansluiten bij de eisen die gelden voor het naastgelegen plan
´Liendertseweg en omgeving´.
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3.2 Wij overwegen een geïntegreerde aanbesteding van de bouw van het ABC-cluster.
De bouw van het ABC-cluster leent zich goed voor een geïntegreerde (innovatieve) vorm van
opdrachtverlening bij aanbesteding. Wij overwegen daarom om na oplevering van het voorlopig ontwerp
van het bouwplan aan te besteden. In een traditionele aanpak wordt pas aanbesteed nadat het definitief
ontwerp en de bouwbestekken gereed zijn. De mogelijkheid bestaat ook het onderhoud van het gebouw
mee te nemen in de aanbesteding. Wij zullen de mogelijkheden hiertoe in de komende projectfase in nauw
overleg met de partners van het ABC-cluster, die medeverantwoordelijk zijn voor de exploitatie, in beeld
brengen.
3.3 Wij vragen een uitvoeringskrediet aan bij de raad voor de aanbesteding van de school van € 8 mln.
Voor de opbouw van het uitvoeringskrediet hebben wij een stichtingskostenberekening opgesteld. De
kostenberekening is gebaseerd op specialistische adviezen per onderdeel en een second opinion van AT
Osborne op het totaal. Het totaaloverzicht en alle onderliggende stukken liggen onder geheimhouding ter
inzage voor de leden van de gemeenteraad.
DUURZAME ASPECTEN
Het energieverbruik op scholen kan in de meeste gevallen flink omlaag en het binnenmilieu van scholen is
in veel gevallen slecht. Het zogenaamde 'frisse scholenproject' (Agentschap NL) stimuleert scholen om
minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren. Er zijn drie classificaties in het frisse
scholen concept: A, B en C. De hogere ambities uit de classificatie A zijn volgens onze kostenraming niet
te realiseren binnen het beschikbare budget. Het programma van eisen voor het ABC-cluster gaat uit van de
classificatie 'frisse scholen B', wat een zeer acceptabel kwaliteitsniveau in zich heeft.
Naast de specifieke wens vanuit het programma van eisen is het gemeentelijke beleid voor duurzaamheid
van toepassing op dit project. De GPR-methodiek wordt toegepast op het project. Voor de aspecten milieu,
gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde geldt een minimale score van 7,0. Voor het aspect
energie geldt een minimale score van 7,5 en een streefwaarde van 9,0. Mocht het Bouwbesluit of de
classificatie frisse scholen B afwijken van de minimale GPR-score op een van de aspecten, dat geldt de
hoogste ambitie als eis. Meer informatie hierover is beschikbaar op www.gprgebouw.nl.
Aanvullend op de prestatie-eisen, geldt voor dit project een toepassingsverbod voor uitlogende materialen
(koper, lood en zink). Daarnaast dient FSC hout of gemodificeerd hout toegepast te worden.
Indien toepasbaar en betaalbaar/haalbaar gaat de voorkeur uit naar groene daken en gevels.
FINANCIËN
Grondexploitatie
Voor de gebiedsontwikkeling als geheel wordt in de komende projectfase een grondexploitatie opgesteld.
Deze grondexploitatie wordt samen met het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad.
Investering
Voor de bouw van het ABC-cluster is een stichtingskostenraming opgesteld. De stichtingskostenraming ligt
onder geheimhouding ter inzage voor de leden van de raad. In deze opstelling is geen rekening gehouden
met rente tijdens de bouw van het project. Deze wordt conform het gemeentelijk beleid opgevangen binnen
de gemeentelijke systematiek van de rente.
De dekking van het investeringsbudget voor het ABC-cluster bestaat uit:
• RSV: € 3.000.000.
• Amersfoort Vernieuwt: € 4.000.000.
• Subsidie WWI 40+: € 1.000.000.
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Exploitatie
De gebouwgebonden exploitatie van het ABC-cluster bestaat uit meerdere geldstromen. Daarbij is
onderscheid gemaakt in een eigenaren exploitatie en een gebruikersexploitatie. De schoolbesturen
ontvangen middelen vanuit het rijk voor gebouwgebonden exploitatielasten voor zowel de
gebruikersexploitatie als een deel van de eigenarenexploitatie.
Totaal is voor de schoolbesturen maximaal € 45,- inclusief 21% BTW per m2 (bruto) vloeroppervlak
beschikbaar voor:
• eigenarenonderhoud;
• gebruikersonderhoud;
• energie en water;
• schoonmaak;
• verzekeringen en belastingen;
• beheer, beveiliging en administratie.
De SWA huurt vierkante meters en betaalt via de huur voor de eigenaarslasten inzake investering,
kapitaallasten en onderhoud. Voor de exploitatie van de gymzaal, het ontmoetingsdeel, klok uren gym,
verzekeringen en belasting en eigenaren onderhoud zijn posten voorzien in de gemeentelijke begroting.
Voor het gebouw wordt in de volgende fase een sluitende exploitatiebegroting opgesteld waarmee wordt
aangetoond dat de jaarlijkse kosten passen binnen de Rijksvergoeding van de schoolbesturen. Voor het
bepalen van de vergoedingen wordt de LONDO-normering gehanteerd. Minimaal de volgende posten
inclusief BTW worden inzichtelijk gemaakt:
• kale huurprijs;
• energie en water;
• schoonmaak;
• gebruikers onderhoud;
• verzekeringen en belastingen;
• beheer, beveiliging en administratie.
Voor het gebouw wordt na het opstellen van het ontwerp een meerjaren onderhoudsplan voor 40 jaar
opgesteld waarin wordt aangetoond dat de jaarlijkse dotatie past binnen de Rijksvergoeding van de
schoolbesturen en de dotatie onderhoudsfonds van de gemeente. Voor het bepalen van de vergoedingen
worden de LONDO-normeringen gehanteerd. Uitgangspunt voor het niveau van onderhoud is conditiescore
2 conform de NEN2767. Het gebouw wordt voor een periode van 40 jaar onderhouden. Tevens is het frisse
scholen programma niveau B van toepassing voor thermisch comfort en luchtkwaliteit. Daarbij wordt een
specificatie opgesteld waarin onderscheid is gemaakt in kosten voor de eigenaar en per gebruiker.
In de komende projectfase wordt op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitgebreide
exploitatieraming opgesteld.
RISICO’S
Om meer zicht te verkrijgen op de belangrijkste risico’s van het project hebben wij een risicoanalyse
uitgevoerd. Deze risico’s lopen uiteen van organisatorisch, maatschappelijk tot juridisch en financieel. Ook
zijn er beheersmaatregelen beschreven en toebedeeld. De beheersmaatregelen zijn inmiddels in uitvoering
genomen.
De beheersmaatregelen zijn er op gericht de ongewenste gebeurtenissen voor dit project te voorkomen. Als
belangrijkste ongewenste gebeurtenissen zijn voor dit project benoemd:
1. Het nieuwe schoolgebouw wordt later opgeleverd.
De staat van de huidige gebouwen is zo slecht dat verder uitstel van groot onderhoud niet meer
mogelijk is. Daarnaast merken de scholen een terugloop van het aantal leerlingen en kunnen zij in
de problemen komen wanneer het ABC-cluster niet op tijd klaar is.
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2. Het taakstellend investeringsbudget van € 8 mln. voor het ABC-cluster wordt overschreden.
Een hogere investering dan € 8 mln. is alleen mogelijk als de daarbij horende kapitaal- en
exploitatielasten binnen de beschikbare budgetten gedekt worden. Dit zou het geval kunnen zijn
indien extra investering in duurzaamheidsmaatregelen of het meenemen van het groot onderhoud in
de aanbesteding leidt tot een besparing in de exploitatiefase.
3. De gebiedsontwikkeling sluit met een negatieve grondexploitatie.
Wanneer de kosten van de gebiedsontwikkeling hoger zijn de (grond)opbrengsten, ontstaat een
tekort waarvoor geen dekking aanwezig is.
Ter voorkoming van het optreden van de genoemde ongewenste gebeurtenissen worden de volgende
beheersmaatregelen ingezet:
• Een projectmatige aanpak van het project, met heldere fasering, projectorganisatie en
besluitvorming, uitgewerkt in een plan van aanpak. De projectmatige aanpak maakt de sturing op
tijd, geld en kwaliteit mogelijk. Tijdige constatering bij afwijkingen, rapportage daarover en het
treffen van maatregelen behoort tot de standaard werkwijze binnen de projectorganisatie;
• Duidelijke communicatie, zowel gericht op direct betrokkenen (o.a. schoolbesturen) als andere
belanghebbenden (o.a. omwonenden). Dit vergroot het draagvlak voor de plannen en voorkomt
onnodige vertragingen in het proces). Vanwege de bijzondere positie van de schoolbesturen hebben
deze een instemmingsrecht bij faseovergangen. De schooldirecties zijn daarnaast vertegenwoordigd
in de gebruikersgroep, die intensief wordt betrokken bij de planuitwerking;
• Aan het eind van iedere planfase een toets op het gehele projectdossier (tijd, geld, kwaliteit) door
een externe deskundige van buiten de projectorganisatie (second opinion); Inmiddels hebben wij de
resultaten van de voorgaande fasen laten toetsen door AT Osborne. De bevindingen van AT
Osborne zijn verwerkt in dit voorstel en de bijlagen.
• Tijdige contractvorming met ontwikkelaar woningbouw, waarmee de risico's in de grondexploitatie
voor de gemeente worden teruggebracht;
• Tijdige start planologische procedure (in 2012), vóórdat de plannen volledig zijn uitwerkt. Dit is
nodig om de ambitieuze planning van de oplevering van het ABC-cluster te waarborgen.
KANTTEKENINGEN
De grootte van het ABC-cluster is gebaseerd op de huidige leerlingenprognose 2012. Deze prognoses gaan
uit van de huidige woningbouwcijfers.
De afgelopen periode hebben wij veelvuldig overleg gehad met het bevoegd gezag van OBS De Wiekslag
en het bevoegd gezag van PC basisschool De Windroos over het programmatisch, organisatorisch en
financieel afsprakenkader voor het ABC-cluster Liendert. Wij hebben het bevoegd gezag van beide scholen
gevraagd voorafgaand aan de behandeling van dit voorstel in de gemeenteraad een beslisdocument te
ondertekenen ter bevestiging van de gemaakte afspraken.
Hieronder begrepen de verklaring van het bevoegd gezag van beide scholen conform artikel 108 Wet op het
primair onderwijs dat zij blijvend ophouden de huidige gebouwen en terreinen gelegen aan de
Trekvogelweg 180-1 en Pelikaanstraat 1, respectievelijk Wiekslag 102 voor de school te gebruiken en de
gemeente het juridisch eigendom van deze gebouwen en terreinen krijgt overgedragen op het moment dat
de gemeente respectievelijk start met de sloopwerkzaamheden (De Windroos) en de oplevering van de
nieuwbouw (OBS De Wiekslag).
VERVOLG
De vervolgstappen en planning:
Eind 2012, begin 2013:
• Startnotitie bestemmingsplan, besluitvorming gemeenteraad
• Architectenselectie school.
• Opstellen stedenbouwkundig plan gebiedsontwikkeling.
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•

Opstellen ontwerp bestemmingsplan.

Zomer 2013:
• Tijdelijke huisvesting scholen plaatsen.
• Bestemmingsplan in procedure, gelegenheid tot indienen zienswijzen.
• Oplevering voorlopig ontwerp van het ABC-cluster.
Eind 2013:
• Vaststelling bestemmingsplan en grondexploitatie door gemeenteraad.
• Oplevering definitief ontwerp van het ABC-cluster.
Planning start bouw:
• ABC-cluster: voorjaar 2014 (streefdatum oplevering: begin schooljaar 2015/2016).
• Woningbouw locatie het Vogelnest: eind 2013.
• Woningbouw locatie de Wiekslag: eind 2015.
Het moment van aanbesteden van de bouw van het ABC-cluster hangt af van de nog te maken keuze ten
aanzien van het geïntegreerd aanbesteden. Wij zullen u middels een RIB informeren over de uitkomsten
van onze verkenning.
BETROKKEN PARTIJEN EN COMMUNICATIE
We hebben verschillende doelgroepen onderscheiden. Hoe meer betrokken en belanghebbend, hoe meer
partijen kunnen meepraten en meebeslissen. De schoolbesturen hebben een specifieke rol bij de
planuitwerking van het schoolgebouw in de vorm van een instemmingsrecht bij faseovergangen. Als bijlage 5
bij dit voorstel is een overzicht gevoegd van betrokken partijen en participatieniveaus.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,
de secretaris,

de burgemeester,

Bijlagen

- 1. # 4206122 Overzichtstekening gebiedsontwikkeling ABC Liendert en omgeving
- 2. # 4206133 Ruimtelijke uitgangspunten & randvoorwaarden
- 3. # 4235740 Ambitiedocument ABC-cluster
- 4. # 4235777 Programma van eisen ABC-cluster
- 5. # 4206168 Overzicht betrokken partijen
- 6. Stichtingskostenraming ABC-cluster (geheimhouding)
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RAADSBESLUIT

Reg.nr.4165005

De raad van de gemeente Amersfoort;
op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2012, sector SOB/PO (nr.
4165005);
b e s l u i t:
1. De uitkomsten van de voorgaande projectfasen vast te stellen:
a. De ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling, met als
kernpunten:
ix. De scholen ’de Wiekslag’ en ’de Windroos’ worden samen in het nieuwe ABCcluster ondergebracht;
x. Het nieuwe ABC-cluster wordt op de huidige kavel van de Windroos gebouwd;
xi. Het cluster wordt in maximaal 2 bouwlagen gebouwd, een ondergeschikt deel in
maximaal 3 bouwlagen;
xii. Op de vrijkomende kavel van de Wiekslag worden grondgebonden woningen
gebouwd in maximaal twee bouwlagen met kap;
xiii. Tussen nieuwe woningen en de Ibisstraat wordt een groene zone gerealiseerd;
xiv. De openbare Speeltuin 'het Vogelnest' wordt verplaatst naar het plein bij het
nieuwe ABC-cluster;
xv. Op de vrijkomende kavel van het Vogelnest wordt een complex met woningen
gebouwd in maximaal 4 bouwlagen;
xvi. (Een deel van) het schoolplein en de speelvoorziening zijn openbaar en dienen als
openbare ontmoetingsplein en spelen voor de wijk.
b. Het ambitiedocument en het programma van eisen voor de school, met als kernpunten:
i. Het concept is een Amersfoortse Brede Combinatie (ABC)-school.
ii. Een ambitie- en kwaliteitsniveau met een ruimtelijk programma waarbij de
partners in de school een passend aanbod creëren voor kinderen van 0 tot 12 jaar,
waarbij in ieder geval onderwijs, opvang, zorg en welzijn op elkaar zijn afgestemd
in overeenstemming met de behoefte in de wijk.
iii. Een bouwprogramma dat bestaat uit 9 lokalen voor de Wiekslag en minimaal 6,
maximaal 7 lokalen voor de Windroos, een ontmoetingsfunctie van 150 m2,
peuterschool, naschoolse opvang en een gymlokaal;
iv. Het totale bruto vloeroppervlak bedraagt maximaal 3000 m2; met een beperkte
uitbreiding in de toekomst wordt rekening gehouden; de buitenruimte voor het
schoolplein, de speeltuin, berging en fietsenstalling is gezamenlijk ca. 2100 m2
groot.
2. De financiële kaders voor het project vast te stellen:
a. Een minimaal sluitende gemeentelijke grondexploitatie voor de gebiedsontwikkeling.
b. Maximale stichtingskosten voor de bouw van de school van € 8 mln.
c. Een minimaal sluitende gemeentelijke exploitatie van de school.
3. Een krediet van € 8.000.000 ter beschikking te stellen ten behoeve van de verdere voorbereiding en
uitwerking van de plannen en de realisatie.
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Vastgesteld in de openbare vergadering van …
de griffier

de voorzitter

Bijlage 1: Overzichtskaart #4206122

Kavel De Wiekslag (woningbouw)

Kavel speeltuin (appartementen)

Kavel De Windroos (nieuwe ABC school)

Bijlage 2: Kernpunten uit de ruimtelijke uitgangspunten & randvoorwaarden
Uitgangspunten
1. De scholen ’de Wiekslag’ en ’de Windroos’ worden samen in het nieuwe ABC-cluster
ondergebracht;
2. Het nieuwe ABC-cluster wordt op de huidige kavel van de Windroos gebouwd;
3. Het cluster wordt in maximaal 2 bouwlagen gebouwd, een ondergeschikt deel in maximaal 3
bouwlagen;
4. Op de vrijkomende kavel van de Wiekslag worden grondgebonden woningen gebouwd in
maximaal twee bouwlagen met kap;
5. Tussen nieuwe woningen en de Ibisstraat wordt een groene zone gerealiseerd;
6. De openbare Speeltuin 'het Vogelnest' wordt verplaatst naar het plein bij het nieuwe ABC-cluster;
7. Op de vrijkomende kavel van het Vogelnest wordt een complex met woningen gebouwd in
maximaal 4 bouwlagen;
8. (Een deel van) het schoolplein en de speelvoorziening zijn openbaar en dienen als openbaar
ontmoetingsplein en spelen voor de wijk.
Hieronder een ruimtelijke schets als basis hoofdopzet met maximale bouwvlakken voor de drie
locaties.

#4206133

Randvoorwaarden
Totale plangebied:
• Versterken noord-zuid groenverbinding tussen Waterwingebied en Valleikanaal;
• Het ontmoetingsplein (hoofdschoolplein en/of speeltuin) krijgt een centrale ligging op de
kruising van de Wiekslag als wijkvoorzieningen-as en de noord-zuid groenverbinding
• De school en de appartementen worden groen ingepast in de bestaande groene
voorzieningenzone langs de Wiekslag. De uiterste bouwgrenzen zijn op de schets aangegeven.
• Er wordt getoetst aan bestaand gemeentelijk beleid en richtlijnen (zoals groensaldo, RIOR, WAC,
nota Kwaliteit Openbare Ruimte, pp-norm, welstandscriteria, bomenbeleid, duurzaamheid, etc.).
• Het project dient te voldoen aan geldende regelgeving op het gebied van natuur en milieu.
Specifiek aandachtspunt is het aspect ’geluid’ vanwege spelende kinderen;
• Het project dient te voldoen aan geldende parkeernormen;
• Er dient aandacht te zijn voor de veiligheid van loop- en fietsroutes in relatie tot de situering
van de entree van de school, fietsenstallingen en parkeervoorzieningen
• Toepassing GPR-methodiek voor prestatieafspraken over duurzaamheid, een minimale score
van 7,0 op milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde en een minimale score
van 7,5 op energie (zie verder ook de paragraaf 'duurzame aspecten' uit dit voorstel).
Schoollocatie:
• Architectuur school: passend in zijn omgeving, samenspel met het groen en de buitenruimte /
het ontmoetingsplein;
• De school heeft een alzijdige oriëntatie, zonder achterkanten, de centrale entree ligt aan het
ontmoetingsplein; de situering en de inrichting van het spelen houden rekening met
omliggende woningen;
Woningbouwlocatie:
• De woningen op de vrijkomende kavel van de Wiekslag zijn woningen met voor- en
achtertuin, passend in de opzet van de omliggende woningen;
• De beeldkwaliteitseisen voor deze woningen zijn hetzelfde als voor het herontwikkelingsplan
Liendertseweg;
• De groene zone tussen deze nieuwe woningen en de Ibisstraat bestaat uit gras en bomen en
accenten met hagen.
Appartementencomplex:
• Het complex met gestapelde woningen houdt voldoende afstand tot de omliggende functies.

#4206133
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1.

INLEIDING

De gemeente Amersfoort heeft het voornemen om een Amersfoortse Brede Combinatie (ABC)school in de wijk Liendert te realiseren. Het betreft herhuisvesting van bestaande functies in de wijk.
Door de samenvoeging van de functies op één terrein en de herontwikkeling van de twee
vrijkomende locaties wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de wijk.
Het voorliggende ambitiedocument is opgesteld samen met de partners van de ABC-school. Het
document is een uitwerking van het eerder opgestelde visie documenten (Visiedocument ABC
Liendert, mei 2008 en Visie op samenwerken, samengaan en samenwonen, jan 2009) en verwoordt
de ambities van alle partners en geeft aan hoe gezamenlijk invulling gegeven wordt aan het ABCconcept in de wijk Liendert. De ontwikkeling van de ABC-school in de wijk Liendert loopt al een aantal
jaar . De afgelopen jaren is het beleid op een aantal terreinen gewijzigd, aangepast of aangescherpt.
In deze inleiding geven wij een toelichting op de beleidsterreinen waarop wijzigingen zijn opgetreden
en in hoeverre deze van invloed zijn op het programma en de wijze waarop de ABC-school Liendert
gerealiseerd kan worden.
WELZIJNSBELEID EN SLUITING WIJKCENTRA
In 2010 is de Welzijnsvisie 2012-2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Onderdeel van de
welzijnsvisie is de heroverweging van de wijkaccommodaties. De visie constateert dat de gemeente
‘anders, slimmer en beter’ om kan gaan met de activiteiten en het maatschappelijk vastgoed in de
wijk. De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de nota Bezuinigingsvoorstellen op 31 mei 2011
besloten om de subsidie voor beheer en exploitatie van de wijkaccommodaties stop te zetten. De
ontmoetingsruimten die binnen de ‘fysieke’ ABC-scholen zijn of worden gerealiseerd vallen buiten dit
besluit. Voordat wijkcentra sluiten, wordt eerst gekeken of activiteiten die daar plaatsvinden elders
onderdak kunnen vinden.
Binnen het programma van de ABC-school Liendert zijn vierkante meters opgenomen voor
‘ontmoeting’ (zie hoofdstuk 5). Deze meters zijn nodig omdat binnen de verordening huisvesting
scholen geen ruimte is voor extra ruimten, zoals opbergruimte, spreekkamers en een grote aula waar
wijkbewoners kunnen samenkomen. Door een aantal vierkante meters toe te voegen aan het
schoolprogramma krijgt de ABC-school Liendert een programma met een sociaal gezicht. De wijze
waarop de ontmoetingsfunctie in het ruimtelijke programma is vormgegeven is gezamenlijk met de
Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) opgezet. Het betreft algemene ruimten in het gebouw en zullen
ook gebruikt kunnen gaan worden door de buurtbewoners en andere initiatieven die mogelijk
ontstaan als gevolg van de sluiting van de wijkcentra (in Liendert is momenteel De Groene Stee
gevestigd). Met andere woorden: deze ruimten kunnen ook gebruikt worden voor de activiteiten van
SWA maar ‘zijn’ niet van SWA (SWA krijgt hiervoor dus geen beheer- en exploitatiesubsidie).
OMVORMING PEUTERSPEELZAALWERK
Bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2012-2015 heeft de raad ingestemd met de afschaffing
van het peuterspeelzaalwerk met ingang van 1 januari 2013. De gemeente Amersfoort stapt over op
het subsidiëren van kindplaatsen voor voorschoolse educatie. De beschikbare subsidie voor VE wordt
via een tendersysteem verdeeld. Hiertoe is een subsidieregeling voorschoolse educatie 2012
opgesteld. SWA is de aanbieder die de voorschoolse educatie in de ABC-school Liendert zal
verzorgen.
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GEMEENTELIJKE BELEID GROTE PROJECTEN
Naast deze beleidswijzigingen heeft de gemeente de werkwijze voor grote projecten aangepast
(Raadsinformatiebrief 2011-22, 29 november 2011). De ontwikkeling van de ABC-school Liendert valt
hier ook onder. Voor de realisatie van de ABC-school Liendert heeft de gemeente een plan van
aanpak opgesteld, inclusief planning op basis van deze nieuwe werkwijze. De realisatie van de ABCschool maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling. De planning van de ABC-school moet hierop
aansluiten (zie hiervoor hoofdstuk 6).
BELEID ABC-SCHOLEN IN AMERSFOORT
De nieuwe ABC-school Liendert valt in een prioriteitswijk waarbij gestreefd wordt ‘één agenda ABC’
te ontwikkelen. Deze ambitie is verwoord in het kwaliteitssysteem voor ABC-scholen 2012,
vastgesteld in oktober 2011. Dit kwaliteitssysteem is opgesteld door de gemeente Amersfoort in
samenspraak met de Stichting ABC. De partners van de ABC-school Liendert zijn eveneens
vertegenwoordigd in deze stichting. In de wijk Liendert zijn de partners van de ABC-school actief in
een samenwerkingsverband. Hét kenmerk van de ABC-scholen is dan ook de inhoudelijke
samenwerking tussen scholen en andere instellingen.
Het ambitieniveau ‘Eén-agenda-ABC’ houdt in dat de betrokken partners intensief samen werken en
een gemeenschappelijke missie en visie hebben. De agenda's zijn op elkaar afgestemd en vullen
elkaar aan. Het streven is dat de ABC-school open is van 7.30 tot 18.30 uur en als spil in de wijk
fungeert. De agenda wordt bepaald door datgene wat nodig is in de wijk waarbij onderwijs, opvang,
jeugdzorg en welzijn zowel organisatorisch, inhoudelijk als financieel op elkaar zijn afgestemd. De
school is gericht op talentontwikkeling en het bieden van kansen op het gebied van kennis, fysieke en
sociale ontwikkeling.
De stichting ABC heeft dit beleid vertaald naar een missie en een visie.
Missie
De ABC-scholen zo ontwikkelen dat voor kinderen van 0 tot 12 jaar in elke wijk een passend aanbod
wordt gecreëerd, waarbij minimaal onderwijs, opvang, zorg en welzijn op elkaar zijn afgestemd in
overeenstemming met de behoefte in de wijk.
Visie
De missie wordt vertaald naar de volgende uitgangspunten:
ABC-scholen zo doorontwikkelen dat deze aansluiten bij de vraag van kinderen en hun
opvoeders;
kansen benutten in de wijk zodat mensen zich met elkaar verbonden voelen en zich geborgen
weten, waarbij de sociale cohesie wordt gestimuleerd en vergroot;
een ABC-school creëren waarbij de partners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
buitenschoolse activiteiten afgestemd op de behoefte van kinderen en hun opvoeders;
een door de partners gezamenlijk gedragen pedagogisch klimaat ontwikkelen, waarbij
ontwikkelingskansen van de doelgroep worden vergroot;
voor de ouders een netwerk rond het kind creëren, waardoor daar waar zorgen zijn rond het
kind, korte lijnen en efficiënt overleg tussen partners mogelijk is;
kansen benutten om het voortgezet onderwijs te betrekken bij de ABC-scholen, zodat de
doorgaande lijn wordt gecontinueerd.
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DE WIJK LIENDERT
De wijk Liendert ontleent zijn naam aan de hoeve Liendert of Lienlaer. Een opvolger hiervan is nog
steeds net buiten de wijk te vinden aan Rodderikweg-Robbeknolerf. Deze boerderij bestond zeker al
in 1282, maar heeft waarschijnlijk een geschiedenis die nog verder teruggaat. Door regelmatige
overstromingen was het gebied van oudsher alleen geschikt als weidegrond. Vanaf 1937 werd het
Valleikanaal gegraven, waardoor de wateroverlast verminderde en grootschalige woningbouw
mogelijk werd. Plannen voor woningbouw en de ontwikkeling van een echte wijk dateren van na de
Tweede Wereldoorlog. De hoofdwegen in Liendert zijn georiënteerd op de Onze Lieve Vrouwtoren in
het centrum van de stad en de straten zijn genoemd naar vogels of dragen namen die op vogels
betrekking hebben. Alleen de Liendertseweg, Liendertsedreef (tot 1964 Liendertsesteeg) en Lageweg
vormen daarop een uitzondering, maar zij bestonden dan ook al lang voor de wijk werd aangelegd.
Liendert is een typische jaren zestig wijk met het karakter van een buitenstedelijke tuinstad.
De wijk is helder en rationeel opgebouwd met de volgende kenmerken:
- functiescheiding: aparte zones voor wonen, werken, voorzieningen en recreatie;
- ruim van opzet, open en groen. Het waterwingebied aan de oostkant en de groen- en
voorzieningenstrook aan de westkant langs het Valleikanaal;
- een heldere hoofdwegenstructuur. Drie doorlopende verbindingen met Kruiskamp en de
binnenstad met haaks daarop drie interne verbindingswegen;
- afwisselende woningtypen, verschillende bouwhoogten. Over het algemeen een sobere
architectonische vormgeving.
Liendert telde op 1 januari 2006 7.309 inwoners. De leeftijdsopbouw is redelijk gemiddeld: relatief
veel twintigers (starters) en 65-plussers. De verwachting is dat Liendert de komende tien jaar verder
zal vergrijzen. De Horsten vormen het meest kinderrijke deel van Liendert: ruim 22% is onder de 12
jaar. Het merendeel van de huishoudens bestaat uit alleenstaanden (43%) en één-oudergezinnen
(10%) (voor Amersfoort geldt resp. 37% en 6%). In Amersfoort is gemiddeld 13,5% van de bevolking
van niet-westerse origine, in Liendert is dat 36%.
Liendert-Rustenburg is een van de vier zogenaamde prioriteitswijken van Amersfoort, waar extra
geïnvesteerd wordt in het verbeteren van het leefklimaat.
DOEL AMBITIEDOCUMENT
In dit ambitiedocument worden de belangrijkste uitgangspunten van het project ABC-school Liendert
weergegeven. Tevens wordt een doorkijk gegeven in de voorliggende opgave en de te huisvesten
organisatie. Doel van dit document is de markt inzicht te geven in de aard van de benodigde
specialisaties die worden gevraagd en het gewenste kwaliteitsniveau zodat het project aanbesteed
kan worden in de vorm van een DBMO-contract (Design, Build, Maintain & Operate). Een dergelijk
contract kan worden afgesloten voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud van het gebouw en een
deel van de facilitaire dienstverlening. De gemeente en de gebruikers verwachten voordelen te halen
uit de combinatie van huisvesting en facilitaire diensten in één contract en zoeken een partner die
deze synergievoordelen op overtuigende wijze vorm weet te geven.
De uitgangspunten vormen het fundament van de outputspecificatie (OS), op basis waarvan de
prestatie-eisen worden gespecificeerd. De aard van de eisen in de OS is anders dan in een
traditioneel programma van eisen. Om zoveel mogelijk wederzijds voordeel te halen uit een publiekprivate samenwerking is het belangrijk dat de marktpartijen voldoende ruimte krijgen om tot
efficiënte en creatieve oplossingen te komen. De eisen worden daarom zoveel mogelijk in de vorm
van prestatie-eisen beschreven en niet als oplossingsgerichte eisen.
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2.
ORGANISATIE
Er is sprake van een nieuw te bouwen ABC-accommodatie. Dit valt (mede) in het kader van
Amersfoort Vernieuwt, een programma om wijken beter te maken en mensen kansen te bieden.
Naast twee basisscholen maken ook andere voorzieningen deel uit van de ABC-accommodatie, zoals
een ontmoetingsfunctie, sportfaciliteiten en een speeltuin. De accommodatie wordt zo een
ontmoetingsfunctie voor ouders en kinderen. In dit hoofdstuk is meer informatie te vinden over de te
huisvesten organisaties.

2.1.
OPENBARE BASISSCHOOL DE WIEKSLAG
De Wiekslag is een openbare school waar kinderen met veel plezier werken en samenleven. Met
elkaar bereiden wij onze kinderen voor op een volwaardige positie in de samenleving.
In onze samenleving zijn sociale vaardigheden heel belangrijk. Door respect te hebben voor een
ander, geven wij elkaar de ruimte om te mogen zijn wie we zijn. Dit betekent dat we veel zorg en
aandacht besteden aan het welzijn van onze leerlingen. Wij geven hen een grote mate van
verantwoordelijkheid bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei problemen. Wij leren onze
leerlingen elkaar op een positieve manier aan te moedigen.
Als school vinden wij een goede basisvorming erg belangrijk. Vakken als taal, rekenen, schrijven en
lezen worden volgens de beste methodes en met moderne leermiddelen aangeleerd. Mondelinge en
schriftelijke taalvaardigheid vinden wij erg belangrijk. Daarom zoeken wij constant naar
mogelijkheden om dit te oefenen. Wij willen ook van elkaar leren. Daarom ruimen wij veel tijd in om
samen te werken aan projecten en de presentaties hiervan.
Wij vinden het belangrijk een goede samenwerking te hebben met onze ouders. Dit betekent dat wij
naast activiteiten voor kinderen, ook activiteiten voor ouders organiseren.
Trots zijn op jezelf, is trots zijn op je afkomst. Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan de
verschillende culturen, religies en leefwijzen. Wij streven ernaar om samen met de kinderen en
ouders van de Wiekslag een “Wereldschool” te zijn.
OBS de Wiekslag is gespecialiseerd in het onderwijs aan meertalige Nederlanders. Voor Amersfoort
en omgeving zijn we tevens Taalexpertise-centrum NT2 en NNT. Daarnaast zal OBS de Wiekslag in de
ABC-school Liendert naschoolse opvang gaan aanbieden. Verder heeft de Wiekslag momenteel de
organisatie van het onderwijs aan "uitgenodigde vluchtelingen" onder haar hoede. Deze aparte
school "de Wereldwijzer" is niet gehuisvest in Liendert.
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2.2.

CHRISTELIJKE ONTMOETINGSSCHOOL DE WINDROOS

De ontmoeting komt tot uitdrukking in de manier waarop wij in onze school met elkaar willen
omgaan. Wij vinden de ontmoeting tussen culturen van wezenlijk belang voor het schoolsucces van
de kinderen. Dat betekent concreet dat wij als school die ontmoeting willen organiseren, waar deze
niet spontaan plaatsvindt. De leerkrachten gaan bij alle kinderen op huisbezoek. Ook organiseren we
koffie-ochtenden, thema-avonden voor alle ouders en andere ontmoetingsmomenten. Daarnaast zal
er naschoolse opvang aangeboden worden.
We houden onze klassen zo klein mogelijk. Dat geeft een vertrouwde sfeer, waarin we volop
aandacht voor elkaar hebben.
Vanuit die ontmoetingsgedachte hebben we drie kernwaarden: betrokken, optimistisch en
betrouwbaar. Op school leren de kinderen lezen, schrijven, rekenen en nog veel meer over de wereld
om hen heen. De leerkrachten van De Windroos weten wat ieder kind nodig heeft voor zijn of haar
ontwikkeling. Samen met de ouders willen we uit elke leerling halen wat erin zit; de talenten van het
kind ontdekken.
Op de Windroos doen we de kanjertraining. We leren de kinderen dat je elkaar vertrouwt, dat je
elkaar helpt, dat je niet de baas speelt, dat je niemand uitlacht en dat je niet zielig doet. Deze sociale
vaardigheden worden met behulp van de Kanjertraining geleerd op een manier die voor kinderen
leuk is. Ze leren zichzelf te uiten, anderen te waarderen en samen oplossingen vinden.
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2.3.
STICHTING WELZIJN AMERSFOORT (SWA)
Stichting Welzijn Amersfoort voert als motto: Meedoen maakt je sterker!
Actief meedoen in de samenleving stelt je in staat je te ontwikkelen en kansen te benutten. Maar dat
gaat niet altijd vanzelf. Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) zorgt dat mensen mee kunnen doen en
zich sterker voelen. Als welzijnspartner met een grote maatschappelijke betrokkenheid dragen wij bij
aan de zelfredzaamheid en deelname van iedereen. Daar wordt uiteindelijk de hele samenleving
sterker van.
SWA is een zelfstandige stichting met een Raad van Toezicht, een directeur/bestuurder en 250
medewerkers die hun werk verrichten vanuit zo’n vijftig verschillende locaties in alle wijken van
Amersfoort.
Per 1 januari 2013 maakt de SWA onderdeel uit van de beweging 3.0
Het voorschoolse aanbod vindt plaats op de peuterscholen van SWA. Deze vervangen vanaf 2013 de
huidige peuterspeelzalen. Peuterscholen zijn toegankelijk voor alle peuters in Amersfoort. Werkende
of studerende ouders kunnen voor deze opvang kinderopvangtoeslag aanvragen via de
belastingdienst. Voor kinderen met een dreigende (taal)achterstand is er 10 uur per week
gemeentesubsidie. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen per week vijf uur
opvang met gemeentesubsidie voor hun kind afnemen.
SWA werkt met drie programmalijnen, te weten:
Programmalijn 1: Kansen voor de jeugd
De socialisatie (sociaal maatschappelijke ontwikkeling) van kinderen willen we versterken vanaf de
start. Dat begint in de babytijd en gaat door als ze opgroeien tot tieners. We versterken de kinderen
in nauwe samenwerking met de scholen en de ouders, die zelf waar nodig ook op ondersteuning
kunnen rekenen. Zodat elk kind de beste kansen krijgt om zich te sociaal ontwikkelen en volop mee
te doen in de samenleving. Binnen en buiten school, binnens- en buitenshuis.
Programmalijn 2: Participeren en activeren
Jezelf sociaal maatschappelijk ontwikkelen gaat een heel leven door. Wie dat nodig heeft, geven we
daar graag ondersteuning bij. Zodat iedereen mee doet. Ook mensen zonder diploma’s, mensen met
beperkingen door hun gezondheid, mensen die eenzaam zijn of die de taal niet goed spreken. Zodat
iedereen zichzelf kan blijven versterken en kan blijven groeien en meedoen.
Programmalijn 3: Wonen en samenleven
De buurt waarin je woont moet een omgeving zijn waarin je je thuis voelt, waar je je graag voor inzet
en waar je actief meedoet. Waar je instanties, medebuurtgenoten en ondernemers kunt ontmoeten.
En waar plaats is voor jong en oud. SWA verbindt mensen en mogelijkheden. Preventief en
stimulerend.
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2.4.
SPEELTUIN
De huidige speeltuin bevindt zich aan de Wiekslag. Voor de speeltuin wordt 500 m2 op de nieuwe
locatie gereserveerd wat overeenkomt met het gedeelte van de huidige locatie. De speeltuin zal
aanhaken bij de ABC-school waardoor een apart speeltuingebouw niet meer nodig is. De speeltuin
zal gebruik maken van de voorzieningen van de ABC-school. Het beheer en onderhoud van de huidige
speeltuin is ondergebracht bij SWA.
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3. PROJECTGEGEVENS
Het hoofddoel van de ABC-school is het creëren van een veilig klimaat waarin kinderen de kans
krijgen zich optimaal te ontwikkelen in een leefbare en uitdagende omgeving.
Naam project:
Gevraagde huisvesting:
Projecttype:
Aanbestedende dienst:
Bezoekadres:
Postadres:
Contactpersoon:
E-mail:
Locatie:

ABC-school Liendert, Amersfoort
Multifunctioneel
Nieuwbouw
Gemeente Amersfoort
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort
mevr. S. Strijk
s.strijk@amersfoort.nl
de wijk Liendert, Amersfoort (het scholengebied tussen de
Wiekslag en de Leeuwerikstraat)

Onderstaand is de indicatieve omvang van de ruimtebehoefte. Zie hoofdstuk 5 voor een uitgebreid
overzicht van de gewenste ruimten.
Omvang
16
2
2
circa 450

Eenheid
lokalen primair onderwijs
BSO binnen onderwijs m2
Peuterschool
Leerlingen

Wiekslag
Windroos
Buitenschoolse opvang
Peuterschool
Ontmoeting
Sport

844
683
0
134
150
393

m2 FNO
m2 FNO
m2 FNO
m2 FNO
m2 FNO
m2 FNO

Speelterrein
Fietsenstalling /
buitenberging
Speeltuin

1456
144

m2
m2

500

m2

Organisatie

Huisvesting

Terrein
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4.

UITGANGSPUNTEN

De uitgangspunten betreffen de ambities van de opdrachtgever op een diversiteit aan gebieden,
variërend van architectuur tot duurzaamheid. Zij vormen de basis voor alle andere, meer
gedetailleerde eisen in de OS. De uitgangspunten worden gedefinieerd als een oplossingsprincipe of
een conceptuele keuze voor de oplossing, en zijn richtinggevend voor de prestatie-eisen. Per
uitgangspunt is een korte omschrijving gegeven en zijn aan de hand van kenmerken de belangrijkste
criteria gespecificeerd. De uitgangspunten zullen bepalend zijn in het proces waarop gestuurd en
beoordeeld gaat worden. Voor het project ABC-school Liendert zijn de volgende uitgangspunten
gedefinieerd:

GEBOUW + TERREIN

GEBRUIK

ABC-concept
- meerdere partijen onder 1 dak
- beheerconcept

- voor jongeren, ouderen en de buurt

Onderwijskundig concept
- uitwisselbaarheid functies
- verhuur van ruimten

- afstemming voor-, tussen- en naschools
- inhoudelijke samenwerking
- gemeenschappelijk hart en ateliers

Een duurzaam en gezond gebouw
- gezond binnenklimaat
- levensduur denken

- verhogen leerprestaties
- verlagen ziekteverzuim

Stedenbouwkundig concept
- binnen stedenbouwkundig concept
- onderdeel van Amersfoort Vernieuwt

- sociaal hart van de buurt
- brede talentontwikkeling

Architectuur
- binnen welstandskaders

- duidelijke herkenbare identiteit
- extra ruimte door dubbelgebruik

Ontzorgen
- ontwerp, bouw, onderhoud + beheer in één hand
- prestatiegerichte contractvorm
- contract voor 30 jaar

- professioneel beheer, schoonmaak en onderhoud
- heldere organisatie en contractvorm

Binnen budget
- zekerheid exploitatielasten over 30 jaar
- sturen op total cost of ownership
- binnen gesteld budget en op tijd
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4.1.

ABC-CONCEPT

omschrijving:

Het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen die opgroeien in een
veilige, leefbare en uitdagende omgeving. Het ABC-concept richt zich op
inhoudelijke samenwerking tussen partners en bondgenoten in de wijk.
Belangrijke instrumenten om dit doel te realiseren zijn samenwerking,
voorbeeldwerking en onderlinge steun. ‘Zo doen wij dat met elkaar’ is dan ook
het motto. Door te investeren in samenwerking worden de ontwikkelingskansen
van kinderen van 2,5 - 12 jaar vergroot. Naast onderwijs en ontwikkelingskansen
wordt tevens samengewerkt op ontmoeting, het aanbieden van ontspanning en
opvoedondersteuning. Er wordt geïnvesteerd in het fysiek samenbrengen van
ruimten voor de partners en bondgenoten in de ABC-accommodatie in Liendert.

kenmerknaam
fysieke ruimten:
inhoudelijke
samenwerking:

waarde
De verschillende gebruikers worden fysiek samengebracht in één locatie.
De verschillende gebruikers worden door het gebouw gestimuleerd om ook
inhoudelijk samen te werken op het gebied van opvoeding, zorg, scholing, sport
en culturele vorming.
2,5 - 12 jaar:
Het gebouw wordt dé plek in Liendert voor kinderen van 2,5 - 12 jaar die zonder
obstakels kunnen doorstromen.
ontmoetingsplek: Door de combinatie van functies binnen het gebouw ontstaat een
ontmoetingsfunctie voor ouders en kinderen in de wijk.
onderwijs leidend: Het gebouw volgt het onderwijs. Het bieden van goed onderwijs voor alle
kinderen in de wijk is namelijk het primaire doel. Het onderwijs moet bij
ontwerpbeslissingen dan ook altijd leidend zijn (bijv. detailleringen,
voorzieningen en diensten).
faciliteiten:
Het gebouw biedt ruimte, gelegenheid en faciliteiten t.b.v. jongeren-, ouderenen buurtwerk.
voorzieningen:
Naast de onderwijs gerelateerde functies zullen ook een wijkcentrum met
ontmoetingsfunctie, sportfaciliteiten en een speeltuin binnen de locatie
gerealiseerd moeten worden.
beheer:
Een attractief en gastvrij beheerconcept waarmee de doelgroepen verleid
kunnen worden; ondernemerschap is daarbij belangrijk.
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4.2.

ONDERWIJSKUNDIG CONCEPT

omschrijving:

Het bieden van goed onderwijs voor alle kinderen in de wijk staat centraal. Beide
scholen en de stichtingen Meerkring en PCBO Amersfoort, maar ook de andere
partners, willen niet alleen samen onder één dak zitten, maar ook in het belang
van de leerlingen de krachten bundelen. Een zich ontwikkelende ambitie richting
een integraal kindcentrum is op dit moment in onderzoek.

kenmerknaam
afstemming:

waarde
Afstemming van voor-, tussen- en naschoolse activiteiten, vakantieactiviteiten
en dergelijke zowel binnen- als buiten op het gebied van cultuur en educatie.
Het gebouw is toegankelijk van 07.00-19.00.
De scholen hebben een eigen identiteit en eigen expertise. Er is echter een
intensieve en inhoudelijke samenwerking tussen de beide basisscholen. Een
gezamenlijk vraag gestuurd onderwijsaanbod, waarbinnen flexibel gebruik
gemaakt wordt van elkaars expertise.
De doorgaande leerlijn van 2,5 tot 12 wordt gerealiseerd door een nauwe,
inhoudelijke samenwerking met de andere kernpartners.
De centrale ruimten in de school zijn voor iedereen toegankelijk en vormen het
hart van de school waar iedereen elkaar kan ontmoeten.

openingstijden:
samenwerking:

het hart:
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4.3.

EEN DUURZAAM EN GEZOND GEBOUW

omschrijving:

Het binnenklimaat van het gebouw is dusdanig gezond en het gebouw zelf van
een zulke duurzame kwaliteit dat gebruikers het ervaren als een prettige leer- en
leefomgeving.

kenmerknaam
beïnvloeding
binnenmilieu:

waarde
De gebruiker kan temperatuur, ventilatie , daglichttoetreding en verlichting zo
veel mogelijk individueel beïnvloeden. Dit resulteert in een positievere
waardering van het binnenmilieu.
integraliteit
Het binnenmilieu (akoestisch, visueel en thermisch comfort en de luchtkwaliteit)
binnenmilieu:
is in alle ruimten afgestemd op en geschikt voor de activiteiten die er
plaatsvinden.
GPR gebouw
Het gebouw dient minimaal een score van 7,0 op elk thema te behalen.
score:
Daarnaast is er een streefwaarde van 9,0 op het thema Energie. Van deze
streefwaarde mag alleen gemotiveerd worden afgeweken.
frisse lucht:
Voldoende frisse lucht is het gevolg van een goed samenspel tussen het gebouw
en het gedrag van de gebruikers. Het gebouw dient zo ingericht te worden dat er
altijd voldoende geventileerd kan worden, terwijl het toch behaaglijk blijft. Dit
betekent onder andere dat in alle gebruiksruimten de ramen handmatig
geopend kunnen worden.
leerprestaties:
Een goed binnenmilieu in de onderwijsruimten heeft een positieve invloed op de
leerprestaties. Een integraal en gezond binnenmilieu is dus van essentieel
belang.
klimaatneutraal: Er moet gestreefd worden naar een CO2 neutraal gebouw.
casco:
Het beperken en vermijden van energiegebruik heeft een hoge prioriteit. Het
gebouw heeft daarom de juiste oriëntatie, een schil met hoge isolatiewaarde,
voldoende massa en volume en er wordt gezorgd voor voldoende daglicht tot
diep in het gebouw.
energie:
Naast een passief casco dient ook op andere aspecten het verminderen van het
energieverbruik te worden meegenomen. Bijvoorbeeld door het toepassen van
daglichtafhankelijke verlichting en energiezuinige lampen.
materiaalgebruik: Bij voorkeur materialen toepassen die afbreekbaar of herwinbaar zijn,
gerecycled kunnen worden of vervaardigd zijn van oud materiaal.
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4.4.

STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT

omschrijving:

Het gebouw past binnen de gestelde stedenbouwkundige uitgangspunten en
vormt de centrale ontmoetingsplek van de wijk.

kenmerknaam
bebouwing in
plangebied:

waarde
Het plangebied valt in de zone langs de Wiekslag waarin wijkvoorzieningen zijn
gelegen in een groene setting. Hier wordt het gebouw in opgenomen.

locatie:

De locatie B uit het ontwikkelingsplan Liendert-Rustenburg is opgesplitst in
woningbouwlocatie Liendertsteweg e.o. en herontwikkeling van de
schoollocaties. Voor de ABC-school is in 2008 een locatieonderzoek gedaan.
Uiteindelijk is hier vanuit verschillende beoordelingsaspecten een
voorkeurslocatie uitgerold: namelijk het scholengebied tussen de Wiekslag en de
Leeuwerikstraat tot aan de Vinkenbaan.
Het schoolgebouw mag voor het grootste deel uit maximaal twee bouwlagen
bestaan, aan de zijde van het schoolplein is ter accentuering van het hoofdplein
en de entree(s) een derde laag mogelijk (zie afbeelding: 20 x 30 meter). De
bouwmassa ondersteunt de stedenbouwkundige hiërarchie.

bouwhoogte:

bouwgrenzen:

De uiterste bouwgrenzen zijn als volgt bepaald:
- De westelijke bouwgrens ligt in het verlengde van de voorgevels van de
woningen aan de Ibisstraat.
- Minimaal 8 meter afstand vanaf het troittoir (circa 2 meter) langs de
Wiekslag en de Leeuwerikstraat ten behoeve van groene inpassing.
- Minimale afstand tot de bestaande perceelsgrens van de oostelijk gelegen
woningbouw is 15 meter ten behoeve van een groene doorsteek.

groene inpassing: Het schoolgebouw is ingepakt in het groen (bestaande uit gras met bomen en/of
hagen). Het ontmoetingsplein met speeltuin is onderdeel van een groene noordzuid verbinding en speelt hier met de groene inrichting en bomen op in.
Waardevolle bestaande groenelementen (zoals markante bomen en hagen)
ingepast) worden zoveel mogelijk ingepast. De groene saldoregeling wordt
gehanteerd.
karakter:

Er is sprake van een autonome bebouwing in een ruime, groene, uitnodigende
open en openbaar toegankelijke setting. De centrale ligging en de
ontmoetingsfunctie van ABC-school Liendert met het plein wordt benadrukt en
vormgegeven.
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kenmerknaam
waarde
terreininrichting: Het buitenruimten met de bebouwing, de randen, erfafscheidingen,
fietsenstallingen, bergingen, wachtruimte ouders, meubilair en openbaar gebied
worden integraal en in samenhang ontworpen. In het ontwerp wordt
vormgegeven aan een open, toegankelijke en uitnodigende uitstraling van het
ontmoetingsplein en de speeltuin. Er worden parkeerplaatsen gerealiseerd in het
plangebied. Het brengen en halen van de kinderen vindt plaats in het openbaar
gebied.
maatregelen
stemgeluid:

Voor de woonomgeving moet er rekening worden gehouden met het stemgeluid
van spelende schoolkinderen. Uit verkennende geluidsonderzoeken op basis van
globale modellen is duidelijk dat de geluidsproblematiek als gevolg van spelende
kinderen een belangrijk onderdeel is van de ruimtelijke ontwerpopgave.

speelvoorzieningen:

Naast de speeltuin komt er in ieder geval een speelplek (evt. op de vrijkomende
kavel) met een basketbalveldje/ voetbalveld welke door de buurt gebruikt kan
worden.

bestemmingsplan: Voor een zo optimale, flexibele inzet is een brede maatschappelijke (en publieke)
bestemming gewenst. Onder een maatschappelijke bestemming valt onderwijs,
sport, cultuur en welzijn (zoals scholen, kinderdagverblijven,
sportaccommodaties, buurthuizen, huisartsenpraktijken).
uitbreidbaarheid: In verband met een fluctuerende leerlingenprognose (mede afhankelijk van het
woningbouwprogramma in Liendert) dient in het bestemmingsplan rekening te
worden gehouden met een ruimer bebouwingsoppervlak van 10 %. Rekening
houden met een uitbreiding maakt onderdeel uit van de ontwerpopgave aan de
architect. Ook voor krimp zal er gedacht kunnen worden aan gemakkelijk
omvormen naar andere functies.
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4.5.

ARCHITECTUUR

omschrijving:

Een opvallend, maar wel in de groene omgeving passend, extrovert en
toegankelijk schoolgebouw.

kenmerknaam
icoon:

waarde
Het gebouw mag er zijn, het mag opvallen. De ABC-school als zichtbare icoon van
de wijk. Interactie met de omgeving is belangrijk.
De ABC-school Liendert is geen introvert naar binnen gekeerd gebouw maar juist
sterk op de omgeving georiënteerd; het is primair een uitvalsbasis.
Uitgangpunt moet zijn een compact gebouw te ontwerpen met minimaal verlies
aan onbruikbaar vloeroppervlak.
Sterke oriëntatie van ruimten op zowel (groen) plein als op Wiekslag als
potentiële 'dorpsstraat' van Liendert.
Eigen identiteit binnen een multifunctioneel gebouw! De verschillende
gebruikers hebben ieder een eigen identiteit en eigen expertise. Dit moet in het
gebouw duidelijk zichtbaar zijn zonder dat het zijn identiteit als geheel verliest.
De waardering voor de culturele diversiteit is in het gebouw te voelen.

extrovert:
compact:
oriëntatie:
eigen identiteit:

culturele
diversiteit:
hangplekken:
flexibiliteit:

buitenruimte:

entree
maatregelen
stemgeluid:

Potentiële hangplekken moeten worden vermeden.
De constructie, techniek en dienstverlening moet gecompartimenteerd en
afgestemd zijn op het gebruik van het gebouw zowel overdag als in de
buitenschoolse uren.
Het terrein draagt bij aan de identiteit van de ABC-school Liendert. Het
schoolplein wordt een relax- en ontmoetingsplek bij uitstek, bijvoorbeeld door
het maken van een tribune en een podium in de buitenruimte. De buitenruimte
heeft een vriendelijke, uitnodigende uitstraling. Door het open karakter is er veel
sociale controle vanuit de buurt.
Het gebouw krijgt één duidelijke hoofdentree.
Benodigde geluidswerende maatregelen zijn onderdeel van de ontwerpopgave
van gebouw en buitenruimte (zie ook stedenbouw).
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4.6.

ONTZORGEN

omschrijving:

Met een goed afgewogen publiek private samenwerking en een integrale
aanbesteding van ontwerp, bouw, onderhoud en een deel van de exploitatie,
moeten zowel de markt, gemeente en gebruikers zich kunnen richten op hun
kerntaken. Uitgangspunt is dat het beheer en onderhoud bij de markt komt te
liggen zodat de gebruikers alle aandacht kunnen richten op het onderwijs.

kenmerknaam
professioneel:

waarde
Het beheer, de schoonmaak en het onderhoud zijn in handen van een
professionele organisatie en behoeft vanuit de gebruikers geen omkijken.
Het onderwijs mag niet gestoord worden door onderhouds- of schoonmaak
activiteiten. Dit gebeurt bij voorkeur buiten schooltijden en in vakantie periodes.
Er moet sprake zijn van een zo duidelijk en eenvoudig mogelijk
samenwerkingsverband die een goede en prettige samenwerking ondersteunt.
Het onderhoud dient door de marktpartij te worden verzorgd voor een periode
van 30 jaar.
De opdrachtnemer moet tijdens de exploitatiefase eenvoudig en snel bereikbaar
zijn voor kleine reparaties en aanpassingen.

overlast:
contractvorm:
onderhoud:
bereikbaarheid:
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4.7.

BINNEN BUDGET

omschrijving:

Er wordt gestuurd op 'total cost of ownership'. Investeringskosten, afschrijvingen,
rentelast, kosten voor beheer, onderhoud, schoonmaak én energie worden
inzichtelijk gemaakt. Zowel voor de gemeente als voor de gebruikers is er
zekerheid over de kosten. De onderwijshuisvesting moet binnen het normbudget
gebouwd kunnen worden en de exploitatiekosten van de school blijven binnen de
zogenaamde vergoeding voor de Materiële Instandhouding. De kinderdagopvang
geeft huurgaranties af en betaalt marktconforme huurprijzen.

kenmerknaam
budget:
zekerheid
exploitatielasten:

waarde
De huisvesting wordt binnen het beschikbare budget gerealiseerd.
De exploitatielasten van de school blijven binnen de zogenaamde vergoeding
voor de Materiële Instandhouding. Bovendien geldt voor de duur van de
contracten dat er zekerheid is over de kosten voor schoonmaak en het
onderhoud aan het gebouw en het terrein.
oplossingen i.r.t. Oplossingen die lage exploitatiekosten met zich mee brengen moeten leidend
exploitatielasten: zijn. Dit geldt op alle niveaus, maar met name op het gebied van het reduceren
van de energiekosten.
sturen op total
Bij het ontwerpen van het gebouw is rekening gehouden met het efficiënt
cost of ownership: uitvoeren van het onderhoud aan het gebouw, kleine herstelwerkzaamheden en
schoonmaakdiensten. Oplossingen die lage exploitatiekosten met zich mee
brengen moeten leidend zijn. Dit geldt op alle niveaus, maar met name op het
gebied van het reduceren van de energiekosten.
levensduurdenken: Het ontwerp is vanuit het levensduurdenken optimaal ingericht.
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5.
RUIMTEN
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gewenste ruimten voor de ABC-school Liendert.
Op basis hiervan ontstaat een goed beeld van wat er straks moet worden gerealiseerd en de
complexiteit ervan. Deze zogenaamde ruimteboom vormt een belangrijke basis voor de prestatieeisen die in de outputspecificatie verder worden gespecificeerd.
Wat betreft de BSO: zij zullen gebruik maken van de aanwezige ruimten in de ABC-school. Hier
worden geen specifieke m2 voor ingezet.
Per ruimte zullen de gewenste kwantiteit en kwaliteit worden gespecificeerd of gekarakteriseerd,
zoals:
• Functionele kenmerken [bijv. oppervlak, hoogte, conditie, vloerbelasting];
• Binnenmilieu [bijv. akoestisch comfort, thermisch comfort, luchtkwaliteit, visueel comfort];
• Beeldkwaliteit [bijv. typologie, afwerkingsniveau];
• Voorzieningen [bijv. E- en W-installaties].
Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden, dat in de ruimteboom alleen die ruimten zijn
opgenomen die voor de gebruikersorganisatie functioneel noodzakelijk zijn. De ruimten die
noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van de opdrachtnemer zijn hierin niet opgenomen, maar
zijn de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer.
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Peuter
school

ONTMOETING

WIEKSLAG

WINDROOS

SPORT

TOTAAL

WIEKSLAG 9 lokalen

642

- onderbouw
- lokaal onderbouw

300

300

- berging onderbouw

18

18

- kleuter toilet

18

18

0

0

240

240

berging bovenbouw

18

18

toilet

12

12

0

0

- garderobe onderbouw
- bovenbouw
lokaal bovenbouw

garderobe bovenbouw
- kluis/ berging

6

6

- directieruimte

30

30

WINDROOS 7 lokalen

507

- onderbouw
- lokaal onderbouw

240

240

- berging onderbouw

14

14

- kleuter toilet

12

12

0

0

180

180

- garderobe onderbouw
- bovenbouw
- lokaal bovenbouw

10

10

- toilet

- berging bovenbouw

6

6

- garderobe bovenbouw

0

0

- kluis/ berging

15

15

- directie-/administratieruimte

30

30

Peuterschool 2 groepen
- stamgroepruimten

128
108

108

- garderobe

0

0

- berging stamgroepruimte

8

8

12

12

- kleuter toilet
HART (gemeenschappelijk)

140

163

450

147

- aula/auditorium

120

- binnenberging

8

- zaal

112

- ontmoeten

108

- binnenberging
- keuken/ bar
- restaurant
- spreek-/werkruimtes algemeen
- vergaderruimte / personeelsruimte Wiekslag
- vergaderruimte / personeelsruimte Windroos

48
30

30
30

30

- bergruimte

12

- speellokaal 1

84
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Peuter
school

ONTMOETING

WIEKSLAG

WINDROOS

SPORT

TOTAAL

- berging speellokaal 1

6

- bergruimte buggy's

12

ENTREE (gemeenschappelijk)

3

4

21

17

10

55

- hoofdentree

10

- conciërge-/balieruimte

20

- reproruimte

12

- serverruimte

7

- was-/drogerruimte

6

OVERIGE RUIMTEN

3

6

18

12

8

47

- personeel-/bezoekerstoilet

15

- miva/ douche

10

- werkkast

12

- extra bergruimte

10

GYMZAAL

375
252

252

45

45

8

8

- kleedruimte 2 x 20

40

40

- wasruimte 2 x 15

30

30

- zaal
- toestellenberging
- toezichtruimte

totaal FNO

134

150

844

683

393

2.204

BVO (1,4)

188

210

1.182

956

550

3.086

% inbreng entree + overige ruimten

6%

7%

38%

31%

18%

100%

Buitenterrein schoolplein (min. wettelijke m2 )

2.100

speelterrein onderbouw

x

x

600

speelterrein bovenbouw

x

x

600

speelterrein voorschoolse opvang

x

x

buitenberging

x

x

256
x

x

30

Buitenterrein ontmoeting/plein
speeltuin

500

fietsenstalling

114
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6.

GLOBALE PLANNING

AANKONDIGING
Selectiefase (van veel naar 3-5)
Gunningsfase (van 3-5 naar 1)
DEFINITIEVE GUNNING
Planuitwerking
Realisatie/ uitvoering
OPLEVERING
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31 oktober 2012

NOVEMBER 2012
december – januari 2013
februari – juni 2013
JUNI 2013
juni 2013 – januari 2014
oktober 2013 – juli 2015
AUGUSTUS 2015
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BIJLAGE I – CLUSTERING RUIMTEN
Op de volgende pagina is een totaaloverzicht te vinden van alle ruimten die gerealiseerd dienen te
worden inclusief een globale clustering van deze ruimten.
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54

54

Peuterschool

108

+1
lokaal

+1
lokaal
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1 ABC SCHOOL LIENDERT
omschrijving:

Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle ruimten die gevraagd worden door de opdrachtgever.

kenmerknaam

waarde

min. afstand tot
naastgelegen woningen:

15 (m)

min. oppervlakte (FNO):

2135 (m²)

1.1 WIEKSLAG
aantal:

1

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

642 (m²)

1.1.1 ONDERBOUW
aantal:

1

omschrijving:

Verzamelmap voor alle ruimten van de Wiekslag die behoren tot de onderbouw (groep 1-4).

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

336 (m²)

1.1.1.1 lokaal onderbouw
aantal:

5

omschrijving:

Ruimte ten behoeve van het geven en krijgen van onderwijs. Onderwijsruimte voor groep 1 - 4.

kenmerknaam

waarde

locatie:

begane grond

min. oppervlakte (FNO):

60 (m²)

1.1.1.2 garderobe onderbouw
aantal:

5

omschrijving:

Garderobe voor leerlingen van de onderbouw (groep 1-4).
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aandachtspunt:

Kunnen ook 'verrijdbare kasten' zijn > let op brandweervoorschriften

kenmerknaam

waarde

min. aantal:

1 per lokaal onderbouw

min. oppervlakte (FNO):

0 (m²)

1.1.1.3 leerlingtoilet
aantal:

3

omschrijving:

Toiletruimte voor leerlingen vanuit het onderwijs in de onderbouw (groep 1-4).

bestand:

Toilet_peuters.JPG

kenmerknaam

waarde

min. aantal:

1 toiletgroep per 2 onderbouw lokalen

min. oppervlakte (FNO):

6 (m²)

1.1.1.4 berging onderbouw
aantal:

1

omschrijving:

Bergruimte voor materialen ten behoeve van het onderwijs van de onderbouw.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

18 (m²)

1.1.2 BOVENBOUW
aantal:

1

omschrijving:

Verzamelmap voor alle ruimten van de Wiekslag die behoren tot de bovenbouw (groep 5-8).

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

270 (m²)

1.1.2.1 lokaal bovenbouw
aantal:

4

omschrijving:

Ruimte ten behoeve van het geven en krijgen van onderwijs. Onderwijsruimte voor groep 5 - 8.

Programma van Eisen | ABC Liendert | 29 - 08 - 2012
deelrapport ruimten

Pagina 5 van 23

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

60 (m²)

1.1.2.2 garderobe bovenbouw
aantal:

4

omschrijving:

Garderobe voor leerlingen van de bovenbouw (groep 5-8).

aandachtspunt:

Kunnen ook 'verrijdbare kasten' zijn > let op brandweervoorschriften

kenmerknaam

waarde

min. aantal:

1 per lokaal bovenbouw

min. oppervlakte (FNO):

0 (m²)

1.1.2.3 leerlingtoilet
aantal:

2

omschrijving:

Toiletruimte voor leerlingen vanuit het onderwijs in de bovenbouw (groep 5-8).

kenmerknaam

waarde

min. aantal:

2 toiletgroepen per 4 bovenbouw lokalen > 1 heren, 1 dames per toiletgroep

min. oppervlakte (FNO):

6 (m²)

1.1.2.4 berging bovenbouw
aantal:

1

omschrijving:

Bergruimte voor materialen ten behoeve van het onderwijs van de bovenbouw.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

18 (m²)

1.1.3 KLUIS/ BERGING
aantal:

1

omschrijving:

Bergruimte voor materialen ten behoeve van het onderwijs. Tevens een kluis waarin leerlingendossiers veilig
en afgesloten kunnen worden opgeborgen.
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kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

6 (m²)

1.1.4 DIRECTIERUIMTE
aantal:

1

omschrijving:

Kantoorruimte voor de directeur en de adjunctdirecteur van de Wiekslag.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

30 (m²)

1.2 WINDROOS
aantal:

1

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

387 (m²)

1.2.1 ONDERBOUW
aantal:

1

omschrijving:

Verzamelmap voor alle ruimten van de Wiekslag die behoren tot de onderbouw (groep 1-4).

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

206 (m²)

1.2.1.1 lokaal onderbouw
aantal:

3

omschrijving:

Ruimte ten behoeve van het geven en krijgen van onderwijs. Onderwijsruimte voor groep 1 - 4.

kenmerknaam

waarde

indeling:

lokaal op te delen in 3 'plekken' om met 3 niveau groepen te werken

locatie:

begane grond

min. oppervlakte (FNO):

60 (m²)
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1.2.1.2 garderobe onderbouw
aantal:

3

omschrijving:

Garderobe voor leerlingen van de onderbouw (groep 1-4).

aandachtspunt:

Kunnen ook 'verrijdbare kasten' zijn > let op brandweervoorschriften

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

0 (m²)

1.2.1.3 leerlingtoilet
aantal:

2

omschrijving:

Toiletruimte voor leerlingen vanuit het onderwijs in de onderbouw (groep 1-4).

bestand:

Toilet_peuters.JPG

kenmerknaam

waarde

min. aantal:

1 toiletgroep per 2 onderbouw lokalen

min. oppervlakte (FNO):

6 (m²)

1.2.1.4 berging onderbouw
aantal:

1

omschrijving:

Bergruimte voor materialen ten behoeve van het onderwijs van de onderbouw.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

14 (m²)

1.2.2 BOVENBOUW
aantal:

1

omschrijving:

Verzamelmap voor alle ruimten van de Wiekslag die behoren tot de bovenbouw (groep 5-8).

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

136 (m²)
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1.2.2.1 lokaal bovenbouw
aantal:

2

omschrijving:

Ruimte ten behoeve van het geven en krijgen van onderwijs. Onderwijsruimte voor groep 5 - 8.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

60 (m²)

1.2.2.2 garderobe bovenbouw
aantal:

2

omschrijving:

Garderobe voor leerlingen van de bovenbouw (groep 5-8).

aandachtspunt:

Kunnen ook 'verrijdbare kasten' zijn > let op brandweervoorschriften

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

0 (m²)

1.2.2.3 leerlingtoilet
aantal:

1

omschrijving:

Toiletruimte voor leerlingen vanuit het onderwijs in de bovenbouw (groep 5-8).

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

6 (m²)

1.2.2.4 berging bovenbouw
aantal:

1

omschrijving:

Bergruimte voor materialen ten behoeve van het onderwijs van de bovenbouw.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

10 (m²)

1.2.3 KLUIS/ BERGING
aantal:

1
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omschrijving:

Bergruimte voor materialen ten behoeve van het onderwijs. Tevens een kluis waarin leerlingendossiers veilig
en afgesloten kunnen worden opgeborgen.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

15 (m²)

1.2.4 DIRECTIE-/ADMINISTRATIERUIMTE
aantal:

1

omschrijving:

Kantoorruimte voor de directie van de Windroos. In deze ruimte zit tevens de administratief medewerker.

kenmerknaam

waarde

capaciteit:

3 (perso(o)n(en))

min. oppervlakte (FNO):

30 (m²)

1.3 SWA (2 GROEPEN)
aantal:

1

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

174 (m²)

normen:

zie 'relevante normen en documenten'

1.3.1 STAMGROEPRUIMTE
aantal:

2

omschrijving:

Ruimte voor een school-achtige opvang waar kleine kinderen van twee of drie jaar enige uren per week
kunnen verblijven onder leiding van één of twee volwassenen.

bestand:

ImageRetriever.jpg

kenmerknaam

waarde

karakter:

Eigen identiteit, maar toch een eenheid in het geheel vormen bijvoorbeeld door
kleur / materiaal / enz.
77 (m²)

min. oppervlakte (FNO):

1.3.2 GARDEROBE
aantal:

1
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omschrijving:

Garderobe voor kinderen.

aandachtspunt:

Kunnen ook 'verrijdbare kasten' zijn > let op brandweervoorschriften

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

0 (m²)

1.3.3 BERGING STAMGROEPRUIMTE
aantal:

1

omschrijving:

Bergruimte voor materialen van de peuterspeelzalen.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

8 (m²)

1.3.4 KINDERTOILET
aantal:

1

omschrijving:

Toiletruimte voor de kinderen van de peuterspeelzalen.

aandachtspunt:

De toiletruimte wordt gedeeld door beide stamgroepen en is rechtstreeks vanuit beide stamgroepruimten
bereikbaar.

bestand:

Toilet_peuters.JPG

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

12 (m²)

1.4 HART (GEMEENSCHAPPELIJK)
aantal:

1

omschrijving:

Centrale, flexibele en multifunctionele ruimte voor gemeenschappelijk gebruik.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

454 (m²)

1.4.1 AULA
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aantal:

1

omschrijving:

Multifunctionele centrale ruimte die dienst kan doen als auditorium/ overblijfruimte / inloopruimte / info
bijeenkomsten / dansavonden/ ontvangen Sinterklaas/ etc.

aandachtspunt:

Zoveel mogelijk ruimten zijn koppelbaar zodat één grote ruimte ontstaat.

kenmerknaam

waarde

capaciteit:

80 (personen)

locatie:

begane grond

min. oppervlakte (FNO):

120 (m²)

1.4.1.1 zaal
aantal:

1

omschrijving:

Ruimte voor de bijeenkomsten of als de bezoekers op het podium zitten is het de plek waar het optreden
plaatsvind.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

112 (m²)

1.4.1.2 binnenberging
aantal:

1

omschrijving:

Grote bergruimte voor materialen.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

8 (m²)

1.4.2 ONTMOETEN
aantal:

1

omschrijving:

Een gemeenschappelijk deel welke bestemd is voor 'ontmoeting' tussen alle gebruikers van de ABC-school.
Hier kan bijvoorbeeld door al het personeel koffie worden gedronken.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

104 (m²)
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1.4.2.1 binnenberging
aantal:

1

omschrijving:

Berging voor opslag eten/drinken.

1.4.2.2 keuken / bar
aantal:

1

omschrijving:

Een ruimte met keuken welke zowel gebruikt kan worden voor functies (terras/restaurant/enz.) in het hart
als ook voor onderwijsdoeleinden.

aandachtspunt:

Er moet op worden gelet dat er in combinatie met de wijkfunctie altijd plaats is voor het 'kooklokaal'

bestand:

keuken_kookatelier.jpg

kenmerknaam

waarde

locatie:

begane grond

1.4.2.3 restaurant
aantal:

1

omschrijving:

Een uitgaansgelegenheid waar mensen tegen betaling kunnen eten en drinken.

1.4.3 VERGADERRUIMTE / PERSONEELSRUIMTE WIEKSLAG
aantal:

1

omschrijving:

Vergaderruimte voor alle personeel van de Wiekslag.

kenmerknaam

waarde

capaciteit:

12 (perso(o)n(en))

min. oppervlakte (FNO):

30 (m²)

multifunctioneel:

deze ruimte kan multifunctioneel zijn, bijvoorbeeld onderwijsfunctie

1.4.4 VERGADERRUIMTE / PERSONEELSRUIMTE WINDROOS
aantal:

1

omschrijving:

Vergaderruimte voor alle personeel van de Wiekslag.
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kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

30 (m²)

multifunctioneel:

deze ruimte kan multifunctioneel zijn, bijvoorbeeld onderwijsfunctie

1.4.5 SPREEK-/WERKRUIMTES ALGEMEEN
aantal:

1

omschrijving:

Flexibele spreek-/ werkruimte voor 1 gezamenlijk zorgteam (zoals IB-ruimte en RT-ruimte).

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

48 (m²)

1.4.6 SPEEL-O-THEEK
aantal:

1

omschrijving:

Ruimte direct gelegen aan centrale hal. Een ruimte waar speelgoed wordt uitgeleend, net zoals een
bibliotheek boeken uitleent. Kinderen kunnen er speelgoed uitzoeken en dit een paar weken mee naar huis
nemen of er direct mee spelen.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

8 (m²)

openingstijden:

Woensdagochtend 11.00 tot 12.30 uur

1.4.7 BERGRUIMTE
aantal:

1

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

12 (m²)

1.4.8 SPEELLOKAAL 1
aantal:

1

omschrijving:

Multifunctioneel te gebruiken speellokaal.

kenmerknaam

waarde

locatie:

begane grond
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kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

84 (m²)

multifunctioneel:

De 2 speellokalen dienen samengevoegd te kunnen worden tot 1
multifunctionele ruimte.

1.4.9 BERGING SPEELLOKAAL 1
aantal:

1

omschrijving:

Bergruimte ten behoeve van speellokaal.

kenmerknaam

waarde

locatie:

begane grond

min. oppervlakte (FNO):

6 (m²)

1.4.10 BERGRUIMTE BUGGY'S
aantal:

1

omschrijving:

Ruimte waar tijdelijk en gedurende de gehele dag maxicosy’s en buggy’s/ kinderwagens gestald kunnen
worden.

aandachtspunt:

Maxicosy’s en buggy’s worden zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

12 (m²)

1.5 ENTREE (GEMEENSCHAPPELIJK)
aantal:

1

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

55 (m²)

1.5.1 HOOFDENTREE
aantal:

1

omschrijving:

Eén centrale hoofdentree voor de hele ABC school.

kenmerknaam

waarde
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kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

10 (m²)

1.5.2 CONCIËRGE-/ BALIERUIMTE
aantal:

1

omschrijving:

Ruimte voor de congiërge, die is er altijd voor alle organisaties. Deze ruimte kan tevens dienen als centrale
balieruimte. Dezelfde ruimte wordt gebruikt als klusruimte voor de beheerder.

kenmerknaam

waarde

locatie:

begane grond

min. oppervlakte (FNO):

20 (m²)

type werkplek:

vast

1.5.3 REPRORUIMTE
aantal:

1

omschrijving:

Een aparte ruimte waar de printers staan en waar medewerkers alleen komen om post en printwerk op te
halen.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

12 (m²)

1.5.4 SERVERRUIMTE
aantal:

1

omschrijving:

Ruimte voor de server: De belangrijkste schakel voor de ICT huishouding van het gebouw.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

7 (m²)

1.5.5 WAS-/ DROGERRUIMTE
aantal:

1

omschrijving:

Ruimte om spullen te wassen en te drogen.

kenmerknaam

waarde
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kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

6 (m²)

1.6 OVERIGE RUIMTEN
aantal:

1

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

48 (m²)

1.6.1 PERSONEEL-/BEZOEKERSTOILET
aantal:

1

omschrijving:

Toiletruimte voor het personeel en bezoekers.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

15 (m²)

1.6.2 MIVA / DOUCHE
aantal:

1

omschrijving:

Toilet voor minder validen, inclusief douche voor kinderen.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

10 (m²)

1.6.3 WERKKAST
aantal:

1

omschrijving:

Eigen bergruimte voor schoonmaakspullen.

kenmerknaam

waarde

locatie:

centraal gelegen

min. aantal:

1 per verdieping

min. oppervlakte (FNO):

13 (m²)
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1.6.4 EXTRA BERGRUIMTE
aantal:

1

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

10 (m²)

1.7 GYMZAAL
aantal:

1

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

375 (m²)

1.7.1 SPORTZAAL
aantal:

1

omschrijving:

Zaal voor het geven van lichamelijke opvoeding, welke tevens buiten schooltijden gebruikt kan worden door
verenigingen, etc.

kenmerknaam

waarde

afwerking:
min. breedte:

tot 2 meter boven de vloer obstakelvrij (vlak ophangen van wandrek is
toegestaan)
14 (m)

min. hoogte:

5.5 (m)

min. lengte:

22 (m)

min. oppervlakte (FNO):

252 (m²)

1.7.2 TOESTELLENBERGING
aantal:

1

omschrijving:

Berging gekoppeld aan de sportzaal voor het opbergen van sporttoestellen.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

45 (m²)

1.7.3 TOEZICHTRUIMTE
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aantal:

1

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

8 (m²)

1.7.4 KLEEDRUIMTE
aantal:

2

omschrijving:

Kleedruimte leerlingen

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

20 (m²)

1.7.5 WASRUIMTE
aantal:

2

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

15 (m²)

1.8 BUITEN | SCHOOL
1.8.1 SPEELTERREIN ONDERBOUW
aantal:

1

omschrijving:

Een plek waar kinderen van de onderbouw van de scholen/BSO kunnen spelen.

kenmerknaam

waarde

afstand tot tuinen van
woningen:

> 30 (m)

min. oppervlakte (FNO):

600 (m²)

min. oppervlakte
(wettelijk):

600 (m²)

1.8.2 SPEELTERREIN BOVENBOUW
aantal:

1
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omschrijving:

Een plek waar kinderen van de bovenbouw van de scholen/BSO kunnen spelen.

kenmerknaam

waarde

afstand tot tuinen van
woningen:

> 30 (m)

min. oppervlakte (FNO):

600 (m²)

min. oppervlakte
(wettelijk):

600 (m²)

ontmoeten/treffen:

Er moet een voorziening zijn waar het voor jongeren van SWA mogelijk is om
elkaar te ontmoeten en te treffen, aangezien anders vanzelf de luifel bij de
entree de plek zal worden. Dat leidt tot ergernis etc..

1.8.3 SPEELTERREIN VOORSCHOOLSE OPVANG
aantal:

1

omschrijving:

Een plek waar kinderen kunnen spelen.

kenmerknaam

waarde

afstand tot tuinen van
woningen:

> 30 (m)

min. oppervlakte:

4 (m²/kind)

min. oppervlakte (FNO):

256 (m²)

min. oppervlakte
(wettelijk):

256 (m²)

1.8.4 BUITENBERGING
aantal:

1

omschrijving:

Afsluitbare bergruimte waar bijvoorbeeld fietsen en steppen in opgeborgen kunnen worden.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

30 (m²)

1.8.5 KLEUTER TOILET
aantal:

1

omschrijving:

Een kleutertoilet die door kinderen, die buiten aan het spelen zijn, direct gebruikt kan worden.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

4 (m²)
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1.8.6 OPSLAGRUIMTE CONTAINERS
aantal:

1

omschrijving:

Ruimte voor afval bijvoorbeeld in de vorm van een millieustraat voor verf/papier/glas/kratten/chemisch/enz.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

10 (m²)

1.9 BUITEN | ONTMOETING
1.9.1 SPEELTUIN
aantal:

1

omschrijving:

Een plek waar kinderen kunnen spelen en die is voorzien van speeltoestellen of speeltuigen.

kenmerknaam

waarde

aantal speeltoestellen:

2

min. oppervlakte (FNO):

500 (m²)

min. oppervlakte
(wettelijk):

500 (m²)

moestuin:

Vanuit de gebruikers is de wens om een moestuin van 20m2 te realiseren.

1.9.2 FIETSENSTALLING
aantal:

1

omschrijving:

Ruimte waar de leerlingen hun fietsen kunnen stallen.

kenmerknaam

waarde

min. oppervlakte (FNO):

114 (m²)

1.10 VERKEER

1.10.1 HOOFD IN- / UITGANG
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omschrijving:

Er komt één centrale in-/ uitgang tot het gebouw.

kenmerknaam

waarde

karakter:

duidelijk herkenbaar

1.10.2 DEEL IN- / UITGANG BOVENBOUW
omschrijving:

in-/ uitgang voor leerlingen bovenbouw

aandachtspunt:

mogen 2 aparte in-/ uitgangen zijn voor de Wiekslag en Windroos

1.10.3 DEEL IN- / UITGANG ONDERBOUW
omschrijving:

breng- en afhaalplekken voor leerlingen onderbouw

aandachtspunt:

mogen 2 aparte in-/ uitgangen zijn voor de Wiekslag en Windroos

1.10.4 VERKEERSRUIMTE (HORIZONTAAL)
omschrijving:

Ruimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische
ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte.

bestand:

verkeersruimteSKON.png
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Adres | Schiekade 830, 3032 AL Rotterdam
Telefoonnummer | +31(0)10 2651857
Internet | http://www.icop.nl
E-mail | info@icop.nl

Bijlage 5: betrokken partijen en participatieniveau
Globaal overzicht van participatieniveau1 per doelgroep op deelplannen in de gebiedsontwikkeling
Deelplan
ABC-school, binnenruimten,
inrichting, buitenkant en
buitenruimte school
(schoolplein)

Doelgroep
Hoofdhuurders, de schoolbesturen

ABC-school, binnenruimten en
inrichting en buitenkant en
buitenruimte school
(schoolplein)
ABC-school buitenkant

Gebruikersgroep: de afvaardiging
van de vaste gebruikers

Toelichting
Opstellen ambitiedocument en
vaststellen uitwerking van het
ambitiedocument in het PvE
Instemmingsrecht met het VO en DO

Tijdslijn

Advisering

Maken met de gemeente obv het PvE
het VO en DO

2012/2014

Buren van het plangebied

Raadpleging

2012/2013

Inrichting schoolplein/
ontmoetingsplein, inclusief
speeltuin

Gebruikersgroep en
belanghebbenden uit de wijk, w.o.
de speeltuinvereniging

Advisering

Bestemmingsplan

Alle belanghebbenden

Inspraak

Woningbouw

Omwonenden

Raadpleging

Openbare ruimte

Alle belanghebbenden

Advisering

Worden bij het ontwerp hiervan
betrokken
Op basis van de kaders in het PvE
wordt een budget beschikbaar gesteld
om samen met de gemeente het
schoolplein te ontwerpen en in te
richten
Hierbij wordt de wettelijke inspraak
procedure voor bestemmingsplannen
op basis van de WRO gevolgd
Ontwikkelaar van de woningen biedt
omwonenden gelegenheid om mening
te geven over planvorming
Gemeente biedt mogelijkheden om
problemen en oplossingen te melden
in relatie tot verkeer, parkeren,
bestrating, groen en overige inrichting

1

Participatieniveau
Coproductie

2012/2014

2013/2014

2012/2013

2015

v.a. 2013

Er zijn 3 niveaus van participatie: 1. (het laagste niveau) raadpleging: er is ruimte om mening te laten horen over planvorming, 2. Advies: er is ruimte om problemen en oplossingen
aan te dragen. 3. (het hoogste niveau) coproductie: partijen zoeken samen naar oplossingen en werken op basis van gelijkheid.
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