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Uitgewerkt voorkeurscenario IKC Hoek 

Ten behoeve van de raadsvergadering van 30 juni 2020. Door middel van deze notitie 

werken wij één van de in het Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen 

2020 (IHP) genoemde scenario’s in de eerste periode concreet uit. Het gaat om ‘nieuwbouw 

Hoek’ ‘en de uitwerking van de financiële paragraaf van het IHP voor deze school’. 

 

Inleiding 

Voor de inleiding verwijzen wij u naar de inleiding van het uitgewerkt voorkeursscenario 

Rivierenbuurt. De huisvesting in de kern Hoek is evenals de huisvesting Rivierenbuurt door 

Uw gemeenteraad aangeduid als één van de prioriteiten. 

 
Hoek– situatieschets 
In de notitie die wij u op 15 maart 2018 aanboden, schetsten wij de situatie in ‘Hoek: 
- een sterk verouderd schoolgebouw (Op Weg). 
- een (op dat moment nog voorgenomen) fusie tussen de twee scholen ('Op Weg', 
   '’t Kompas tot één toekomstbestendige basisschool. 
- een verouderde en in slechte staat zijnde gymzaal. 
- een gedateerd dorpshuis. 
 
Wij gaven in deze notitie ook het voorkeurscenario aan: 
Een Integraal Kindcentrum (IKC), waarin ten minste ook de kinderopvang gehuisvest is en 
het betrekken van de gymzaal bij de uitwerking. Bovendien schetsten wij in onze notitie van 
15 maart 2018 een aantal uitgangspunten voor de uitwerking (eigenaarschap, kwaliteitseisen 
e.d.). Deze verwerkten wij ook in het Integraal Huisvestingsplan 
(bouwstenen/uitgangspunten) en komen waar nodig terug in de nu voorliggende notitie. U 
stemde in met deze notitie en het uitwerken van het huisvestingsvraagstuk in Hoek. 
Na het raadsbesluit van maart 2018 fuseerden de scholen ‘Op Weg ‘en ’t Kompas’ per 1 

augustus 2019 tot één toekomstbestendige school,  'De Driesprong'. Beide scholen hebben 

te maken met forse leegstand en dalende leerlingenaantallen. Op Weg is gevestigd in een 

sterk verouderd gebouw waar recent constructiefouten zijn geconstateerd. Ook de gymzaal 

is sterk verouderd. Het schoolbestuur stootte één van de twee schoolgebouwen af 

(schoolgebouw ‘Op Weg’). De school is nu gehuisvest in het schoolgebouw van De 

Driesprong (voormalig’ t Kompas). Het gebouw is niet groot genoeg om alle leerlingen te 

huisvesten. Daarom zijn er door het schoolbestuur enkele tijdelijk noodlokalen geplaatst om 

alle leerlingen te kunnen huisvesten. 

Voorkeurscenario Hoek 
Wij werken het voorkeursscenario nu uit. Dit voorkeurscenario is als volgt: 
1. We bouwen een nieuwe school, gebaseerd op 154 leerlingen inclusief gymzaal. 
2. De gemeente behoudt het juridisch en economisch eigendom over het gebouw. 
3. Wij vestigen ook kinderopvang in het gebouw en realiseren een Integraal 
Integraal Kindcentrum (IKC) in Hoek. 
4. Wij bouwen extra ruimten voor andere organisaties, de bibliotheek en welzijnsdeel in het 
nieuwe gebouw. 
5. Wij realiseren het nieuwe gebouw op een deel van het nieuw te ontwikkelen plan Windlust 
2 te Hoek.  
6. Wij bouwen een energie neutraal gebouw met extra kwaliteiten (ENG+). 
7. Het schoolbestuur draagt financieel bij aan de nieuwbouw. 
 
Wij geven nu per punt de argumenten en eventuele kanttekeningen weer. We herhalen niet 
telkens dat de argumenten ook passen binnen de uitgangspunten/bouwstenen in het IHP. 
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Argumenten  
Wij verwijzen bij de argumenten telkens naar het betreffende punt van het voorkeurscenario. 
1.1. Nieuwbouw is de beste en meest toekomstbestendige optie 
De drie gebouwen in Hoek (twee scholen en een gymzaal) zijn in de komende 
jaren aan vervanging of grootschalige renovatie toe. Er verdwijnen drie gebouwen en er 
komt één toekomstbestendig energieneutraal gebouw voor terug. Met de bouw ontstaat één 
toekomstbestendig Integraal Kindcentrum in Hoek, aangevuld met ruimten voor de 
bibliotheek en welzijn(optioneel). Dit gebouw is energieneutraal en efficiënter te exploiteren 
en onderhouden dan bij het handhaven van de huidige gebouwen (zie verder argument 6). 
De door sloop vrijkomende grondgebieden leent zich uitermate goed voor in- en uitbreiding 
in de toekomst. 
1.2. Onderwijskundig biedt het voordeel om de hele school in één gebouw te huisvesten. 
1.3. Renovatie van de bestaande gebouwen is geen reële optie 
Op Weg is gevestigd in een sterk verouderd gebouw waar recent constructiefouten zijn 
geconstateerd. Ook de gymzaal is sterk verouderd. Het schoolbestuur stootte één van de 
twee schoolgebouwen af (schoolgebouw ‘Op Weg’). De school is nu gehuisvest in het 
schoolgebouw van De Driesprong (voormalig t Kompas). Het gebouw is niet groot genoeg 
om alle leerlingen te huisvesten. Daarom zijn er door het schoolbestuur enkele tijdelijk 
noodlokalen geplaatst om alle leerlingen te kunnen huisvesten. Inmiddels is gebleken dat  
uitbreiding De Driesprong niet haalbaar is op het betreffende kavel. Ook is er geen plaats 
voor een gymzaal. Kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn momenteel niet gehuisvest 
in de school.. Bovendien is het niet mogelijk om een gerenoveerde school in de toekomst 
ENG te krijgen en moeilijk BENG (bijna energie neutraal). 
1.4. We baseren ons voor de leerlingenaantallen op de door een onafhankelijk bureau 
(Pronexus) opgestelde prognoses. 
Dit bureau prognosticeert de leerlingenaantallen in 2025 op 146. We geven hiermee 
uitvoering aan het bepaalde in de Verordening Onderwijshuisvesting gemeente Terneuzen. 
Indien de leerlingenaantallen in de toekomst stijgen of dalen is in- en uitbreiding goed te 
realiseren als gevolg van het gekozen grondgebied en de voorgestelde keuze voor ENG+. 
2.1. We continueren het bestaande beleid 
We geven uitvoering aan het eerder in onze gemeente ingezette beleid om het juridisch en 
economisch eigendom in schoolgebouwen te behouden, wanneer meerdere partners in het 
gebouw worden gehuisvest. Dit was ook een uitgangspunt in uw raadsbesluit van 15 maart 
2018. 
2.2. We zien voordelen om het economisch en juridisch eigenaarschap hier in één hand te 
houden. 
De gemeente kan op deze wijze beter vorm en inhoud geven aan de regiefunctie voor wat 
betreft de aanwezigheid en spreiding van de maatschappelijke voorzieningen. 
De gemeente heeft de capaciteit en kwaliteit om op een efficiënte wijze zorg te dragen voor 
goed onderhoud aan de gebouwen. Het onderhoud aan het gebouw ligt daarmee ook in één 
hand: zowel voor het schoolgedeelte als niet-schoolgedeelte. Het onderhoud ligt daarmee 
ook bij de partij die ook economisch eigenaar is van het gebouw en daarom ook een belang 
heeft bij de instandhouding van het gebouw. We maakten reeds afspraken over beheer- en 
exploitatie van gemeentelijke gebouwen, waarin scholen en andere samenwerkingspartners 
zitten. 
2.3. Het schoolbestuur en de kinderopvang steunen de intentie van de gemeente om het 
economisch en juridisch eigenschap te behouden. 
3.1. Wij onderschrijven het belang van een doorgaande ontwikkelingslijn en zetten 
daarom in op een Integraal Kindcentrum (IKC) 
In kindcentra is het doel de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, 
gericht op het creëren van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 
12 jaar. Wij vinden dat belangrijk. Daarom vestigen we kinderopvang in het gebouw. 
Wij geven door het bouwen van een IKC uitvoering aan onze ambities, zoals wij die 
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verwoordden in het voorzieningenplan voor opvang en onderwijs in onze gemeente. Er is 
straks één plek in de wijk, waar we basisonderwijs, kinderopvang, peuteropvang en 
buitenschoolse opvang concentreren. School en kinderopvanginstelling zetten in op zo 
efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare ruimte voor 0 – 12 jaar. 
De keuze voor de kinderopvangorganisatie die zich vestigt in een nieuw te realiseren brede 
school laten wij over aan het schoolbestuur. Dit uiteraard onder voorbehoud dat de 
betreffende partij ook akkoord gaat met onze voorwaarden voor de verhuur. Wij zijn immers 
verhuurder van het gebouw. Het schoolbestuur heeft in dit specifieke geval gekozen voor 
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. 
3.2. De kinderopvang betaalt een kostendekkende en marktconforme huurprijs 
De investering die wij maken om kinderopvang te huisvesten in het gebouw verdienen wij 
terug door middel van huurpenningen. Wij berekenen een kostendekkende en 
marktconforme huurprijs aan de kinderopvang. De huurprijs móet marktconform zijn, omdat 
we anders een kinderopvanginstelling bevoordelen ten opzichte van andere 
kinderopvanginstellingen. Dat mag niet. In 2010 stelden wij beleid vast voor het berekenen 
van de huurprijzen in brede scholen. Bij het uitwerken van de huurprijs volgen wij dit beleid. 
Wij leiden de huurprijs onder andere af van de investeringskosten die wij maken om extra 
vloeroppervlak voor kinderopvang te realiseren in het gebouw. Het gaat dan sowieso om de 
bouwkosten voor deze m2. Daarnaast berekenen we ook een percentage van de 
advieskosten en de inzet van het projectteam door. We kijken hier naar de meerkosten die 
de vestiging van kinderopvang met zich meebrengt. 
4.1. De bibliotheek betaalt een kostendekkende en marktconforme huurprijs  
De investering die wij maken om de bibliotheek te huisvesten in het gebouw verdienen wij 
terug door middel van huurpenningen. Wij berekenen een kostendekkende en 
marktconforme huurprijs aan de bibliotheek. Wij leiden de huurprijs onder andere af van de 
investeringskosten die wij maken om extra vloeroppervlak voor de bibliotheek te realiseren in 
het gebouw. Het gaat dan sowieso om de bouwkosten voor deze m2. Daarnaast berekenen 
we ook een percentage van de advieskosten en de inzet van het projectteam door. We kijken 
hier naar de meerkosten die de vestiging van de bibliotheek met zich meebrengt. De 
bibliotheek betaalt de huurprijs uit de huidige exploitatiemiddelen. Er zijn dus geen 
meerkosten voor de gemeente ten opzichte van de huidige subsidie. 
4.2. We zetten in op efficiënt gebruik van het gebouw en een ‘gemeentelijke’ functie aan het 
gebouw 
Door het bouwen van een nieuwe brede school in de directe nabijheid van het centrum van 
Hoek zetten we een stap ter versterking van het centrum van Hoek. Concreet zien we 
mogelijkheden voor het bereiken van synergie bij het realiseren van functies en 
voorzieningen in de school zoals kinderopvang, bibliotheek, naschoolse activiteiten, 
welzijnsruimte en gymzaal, zoveel als mogelijk bij elkaar. Over en weer kan gebruik worden 
gemaakt van elkaars specifieke voorzieningen. Het huidige dorpshuis is gebouwd in 1979 en 
is gedateerd. Het bestuur van het dorpshuis heeft aangegeven een plaats te willen hebben in 
deze nieuwbouw. Dit zijn ook de wensen uit de omgevingsvisie Hoek. In deze 
omgevingsvisie zijn wensen en mogelijkheden geschetst om toekomstige ontwikkelingen in 
Hoek in goede banen te leiden. De omgevingsvisie is een product van de Dorpsraad Hoek 
dat ze in nauwe samenwerking met ons hebben gemaakt. De Dorpsraad heeft een 
belangrijke rol vervuld door ontwikkelingsscenario's in beeld te brengen, het debat met het 
dorp te organiseren en draagvlak te creëren. Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad 
de omgevingsvisie Hoek vastgesteld. De prioriteit in Hoek ligt op dit moment bij het 
realiseren van een nieuwe school. Bij de keuze van een nieuwe schoollocatie vinden we het 
belangrijk dat voldoende ruimte aanwezig is om (later) andere functies toe te kunnen 
voegen. In de collegevergadering  van 17 maart 2020 is besloten tot het aanwijzen van een 
deel van Windlust 2 als beoogde nieuwbouwlocatie voor het realiseren van een nieuwe 
brede school. Deze locatie is groot genoeg en gesitueerd nabij het centrum. Er is voldoende 
ruimte voor een nieuwe school, maar ook voor andere functies die het centrum van Hoek 
kunnen versterken, zoals de eerder genoemde functies als bibliotheek en dorpshuis. De 
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voorkeur gaat uit om het welzijnsdeel direct mee te nemen in de nieuwbouwplannen. Het 
‘later’ aanbouwen van een ruimte brengt altijd meerkosten met zich mee.  
5.1. Stedebouwkundig is de genoemde locatie de beste optie 
Windlust 2 is de beste plaats om het IKC te bouwen. In de collegevergadering van 17 maart 
2020 is besloten in principe een gedeelte van de locatie Windlust 2 aan te wijzen voor het 
realiseren van een nieuwe brede school in Hoek. Tevens heeft uw college besloten de 
locatie Windlust 2 in principe bereikbaar te maken voor gemotoriseerd 
verkeer via een nieuw aan te leggen weg die aansluit op de Koudepolderstraat. Omdat het 
IKC als eerste zal worden ontwikkeld in het uitleggebied gaan we uit van een ontsluiting en 
infrastructuur tot aan het IKC. De locatie is al eigendom van de gemeente en is gelegen nabij 
het centrum van Hoek. De locatie is relatief op korte termijn beschikbaar. We kunnen 
voldoende parkeerplaatsen realiseren op deze plaats.  
Windlust 2 biedt mogelijkheden voor het bereiken van synergie met andere (toekomstige) 
functies / ontwikkelingen in Hoek. Te denken is aan synergie met de functies als Bibliotheek, 
Dorpshuis, Ouderensoos en (Ouderen-)zorg. De keuze voor het realiseren van een nieuwe 
school in Windlust 2 betekent dat de bestaande schoollocaties beschikbaar komen voor 
andere ontwikkelingen. Het ligt voor de hand deze locaties te ontwikkelen voor woningbouw. 
Uit de bijgevoegde verkavelingsstudies (bijlage B) blijkt dat dit voor alle locaties zeer goed 
mogelijk is. 
5.2. We besparen op tijdelijke huisvesting 
De leerlingen van de school kunnen tijdens de bouw gehuisvest blijven in het gebouw van 
De Driesprong.  
5.3 Het gebruik van het huidige gymnastieklokaal de komende jaren is onzeker 
Door de slechte staat van de gymzaal en de toekomstige ontwikkeling van het perceel is het 
onzeker hoe lang er nog gebruik gemaakt kan worden van de huidige gymzaal. Uitwijken 
naar de gymzaal in Philippine of Biervliet brengt flinke bus kosten met zich mee. 
6.1. Op het moment dat we gaan bouwen is het verplicht om Bijna Energie Neutraal 
te bouwen. 
Vanaf 1 januari moet een nieuwbouw Bijna Energie Neutraal (BENG) gebouwd worden. 
Omdat wij voorzien dat de daadwerkelijke omgevings(bouw)vergunning niet voor deze tijd 
aangevraagd kan worden zal dit voor deze school een verplichting zijn. Eerder aanvragen is 
onmogelijk in verband met het voorbereidingstraject (aanbesteding architect, ontwerpfase, 
etc.) 
6.2. Een gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om Energie Neutraal Bouwen 
Bovendien is onze verwachting dat er een verplichting aankomt. 
Uw gemeenteraad heeft in 2017 het Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid 
vastgesteld. Hierin staat als ambitie dat onze gemeente in 2045 energieneutraal moet zijn. 
Voor de nieuwbouw die we in de komende jaren laten bouwen, houdt dit in dat de kosten in 
40 jaar worden afgeschreven. De gebouwen moeten dan tijdens de afschrijvingstermijn dus 
energieneutraal worden. Dit brengt op een later moment investeringen met zich mee. Dit is 
uiteindelijk kostbaarder, dan direct zorgdragen voor een Energie Neutraal gebouw. 
6.3. Het schoolbestuur levert een financiële bijdrage aan de bouw, op het moment 
dat er sprake is van een Energie Neutraal Gebouw. 
Op dit moment is er met de schoolbesturen afgesproken dat zij bijdragen in 50 % van de 
meerkosten voor energieneutraal bouwen. Reden hiervoor is dat er door de schoolbesturen 
een exploitatievoordeel wordt behaald. 
6.4 Schoolbestuur en gemeente streven naar een kwalitatief goed en duurzaam gebouw 
Wij willen Energie Neutraal ’extra’ bouwen. 
Wij zien dit als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij wij onze CO2 footprint 
zo klein mogelijk maken. Investeren in extra kwaliteit leidt tot duurzame, flexibele gebouwen 
die beter exploitabel zijn. Daarbij wordt de kwaliteit van het onderwijs én een gezond 
binnenklimaat (luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht voor langere termijn verbeterd. 
Voorbeelden van (extra) duurzaamheidsmaatregelen zijn: het vergroten van de 
isolatiewaarden, frisse scholen B, groene gevels en daken, onderhoudsarme vloer- en 
wandafwerking ,verplaatsbare paneelwanden en flexibel bouwen. Zowel schoolbestuur als 
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gemeente leveren een financiële bijdrage. 
7.1. Het schoolbestuur levert een financiële bijdrage aan het gebouw 
De verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting is wettelijk gesplitst tussen gemeente en 
schoolbesturen. De gemeenten zijn kort gezegd verantwoordelijk voor nieuwbouw en 
uitbreiding van huisvestingscapaciteit, de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het 
onderhouden van die gebouwen. De Minister staat investeringen door schoolbesturen toe 
indien die rechtstreeks ten gunste komen van de exploitatie van de school. Daarbij kan 
gedacht worden aan energiebesparende maatregelen of onderhoudsarme voorzieningen. 
In het IHP zijn definitieve afspraken gemaakt. Voor Hoek gelden de afspraken in het IHP 
voor alle (nieuwbouw) projecten (bijdrage 50% voor ENG of ENG+ extra kwaliteiten).  
 

Kanttekeningen  
1.1. De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw, het schoolbestuur voor onderhoud 
We kunnen ervoor kiezen om op dit moment niks te doen in Hoek. De Driesprong is in 
redelijke staat van onderhoud. Echter, het gebouw van De Driesprong is te klein om alle 
leerlingen te huisvesten. Het schoolbestuur heeft al tijdelijke noodlokalen bij geplaatst. Het 
perceel is te klein om een nieuwe brede school te bouwen en een gymzaal. We zien dit dan 
ook niet als een goede optie. Er ligt een advies van VNG, PO-raad en VO-raad bij het 
ministerie, om gemeenten ook verantwoordelijk te maken voor renovatie. Het schoolbestuur 
kan nu een financiële bijdrage aan de nieuwbouw leveren. 
3.1. De coronacrisis kan gevolgen hebben voor de IKC-ontwikkeling. 
Op het moment dat wij dit advies schrijven is er sprake van de coronacrisis. Stichting 
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen geeft aan dat de gevolgen van de crisis mogelijk 
gevolgen kunnen hebben voor de participatie van Stichting Kinderopvang Zeeuws- 
Vlaanderen in de nieuwbouw. Gezien de onzekere situatie kunnen noch de kinderopvang, 
noch wij hier op dit moment een concrete uitspraak over doen. De in dit advies genoemde 
argumenten (waaronder: de kinderopvang betaalt een kostendekkend tarief) blijven 
onverminderd gelden. Indien de crisis uiteindelijk gevolgen heeft voor het voorkeurscenario, 
zullen wij u hierover tijdig informeren en adviseren. 
3.2. De gemeente draagt risico voor leegstand van het huurgedeelte van het gebouw 
We lopen als gemeente een financieel risico voor het vestigen van andere partijen in de 
school. We kunnen voor maximaal 10 jaar huurafspraken maken. Wanneer de kinderopvang 
of bibliotheek daarna de huur opzegt is er sprake van leegstand in het gebouw. Dan moeten 
we op zoek naar een andere gebruiker/huurder. Voor het schooldeel loopt de gemeente dit 
risico niet. Dit ligt bij de school. 
4.2 De gemeente draagt de investering die wij maken om een gemeentelijke functie (welzijn) 
te huisvesten zelf 
De kosten voor het bouwen van een welzijnsruimte verdienen wij niet terug door middel van 

huurpenningen. Deze kosten draagt de gemeente volledig zelf. Wij kijken kritisch of het 

huidig aantal opgenomen m2 nodig is. Hiervoor zijn wij in overleg met het bestuur van het 

dorpshuis om nauwkeurig duidelijk te krijgen welke activiteiten er in het dorpshuis zijn en dat 

te vertalen naar een bezettingsgraad. Uitgangspunt is dat alle participanten bereidt zijn om 

de synergie van een multifunctioneel centrum te benutten. Het later aanbouwen van een 

welzijnsfunctie brengt extra kosten met zich mee. Het niet aanbouwen van een 

welzijnsfunctie heeft gevolgen voor de ontwikkeling van het perceel waar het huidige 

dorpshuis staat.  

5.1. De verdere ontwikkeling en ontsluiting van Windlust 2 is later aan de orde 
In de omgevingsvisie zijn wensen en mogelijkheden geschetst om toekomstige 
ontwikkelingen in Hoek. Inmiddels werkt een werkgroep, samen met de gemeente aan de 
nadere uitwerking van de Omgevingsvisie. Over de ontwikkeling, ontsluiting en 
infrastructurele werken voor het overige gebied van Windlust 2 wordt u later geadviseerd.  
6.1. Op dit moment is een energieneutraal gebouw (ENG) nog niet verplicht 
We verwachten echter dat dit wel verplicht wordt. Bovendien stelde uw gemeenteraad in 
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2017 de ambitie vast, dat alle gemeentelijke gebouwen in 2045 energieneutraal moeten zijn. 
Het later energieneutraal verbouwen (indien mogelijk) brengt op een later moment een 
investering met zich mee, die groter is dan de investering die wij nu vragen. 
Bovendien is energieneutraal bouwen een voorwaarde voor schoolbesturen om financieel te 
participeren. 
6.2. ENG+ brengt in eerste instantie extra kosten met zich mee 
Het schoolbestuur levert daarom een significante eigen bijdrage. In het IHP werken wij dit 
verder uit. Per project beoordelen we de noodzaak en meerwaarde. 
 
Raming nieuwbouw / benodigd investeringskrediet  
 
In de bijlage vindt u een gespecificeerde raming van de nieuwbouw inclusief een toelichting 
op de opbouw van de geraamde kosten. 
 
 
Planning (uitgaande van geen zienswijzen- ingediende bezwaarschriften) 

Aanbesteding architect diensten Na raadsbesluit t/m 4e kwartaal 2020 

Uitwerking architect t/m schetsontwerp 1e kwartaal 2021 

Opstellen Voorlopig Ontwerp   2e kwartaal 2021 

Voorbereiding wijziging bestemmingsplan 2e kwartaal 2021 

Wijzigen bestemmingsplan    3e kwartaal 2021 t/m 1e kwartaal 2022 

Uitwerken definitief Ontwerp 3e, 4e kwartaal 2021 

Voorbereiding aanbestedingsprocedure 4e kwartaal 2021, 1e kwartaal 2022 

Aanbestedingsprocedure opdrachtnemer 1e, 2e kwartaal 2022 

Bouwvoorbereiding door opdrachtnemer 3e kwartaal 2022 

Bouwtijd 4e kwartaal 2022 t/m 1e kwartaal 2024 

Oplevering, nazorg, inhuizen 2e kwartaal 2024 

Hier treft u de processtappen aan naar nieuwbouw. Wij geven dit traject vorm door middel 
van een projectmatige aanpak, in samenwerking met de partners die in het IKC gehuisvest 
worden. Onderdeel van deze vervolgstappen zijn vanzelfsprekend ook het opstellen van het 
projectplan, het opzetten van een passend communicatietraject, en de stappen die wij 
inhoudelijk nog moeten zetten: zoals bijvoorbeeld het formeel vastleggen van de afspraken 
rondom de exploitatie en huur. 

Bijlagen 
1. Bijlage A. Tekening.pdf 
2. Bijlage B. Tekening.pdf 
3  Bijlage C. Investeringsblad IKC Hoek - 4 ENG+extra - Diff.pdf  
4. Bijlage D. Toelichting op het investeringsblad.pdf 
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200430 - Investeringsblad Hoek ENG+EXTRA (zonder exploitatiekosten)

Investeringsblad vastgoed

Uitgangspunten Parameters

Projectnaam Nieuwbouw Hoek Start bouw 2022 Einde bouw 2024 Ja

Projectnummer 2018.110 Gemiddeld prijspeil 2023 Ja

Projectlooptijd 2020-2024 Index tot start bouw 7,50% (o.b.v. BdB index voor nieuwbouw) Ja

Printdatum 7-5-2020 Bedragen Inclusief btw Ja

Onvoorzien Opgenomen (10%) Nee

Aantal leerlingen 154 Basis bouwkosten Kostenconfigurator Hevo (PO 2020 incl. 5% regioafslag) Ja

Afschrijfmethodiek Differentiatiemethode (gedifferentieerde afschrijftermijnen)

Ruimtegebruik locatie

  

Schoolterrein (BVO) Toelichting

Bouwdeel 1 - School 975 m² Gebaseerd op de verordening onderwijshuisvesting

Bouwdeel 2 - Gymzaal 512 m² Gebaseerd op de verordening onderwijshuisvesting

Bouwdeel 3 - Kinderopvang + bibliotheek 420 m² Gebaseerd op de aanvraag KinderOpvang Zeeuws-Vlaanderen

Bouwdeel 4 - Welzijnaccomodatie 464 m² Er is enkel sprake van 4 deelnemers in dit IKC

Schoolterrein (incl. Schoolplein) 600 m² Gebaseerd op de verordening onderwijshuisvesting

Subtotaal Schoolterrein 2.971 m²

Overig ruimtegebruik

Woningbouw uitgeefbaar 0 m² Op basis van het ontwerp eventueel in bijlage 

Openbare ruimte 529 m² Op basis van het ontwerp eventueel in bijlage

Subtotaal overig ruimtegebruik 529 m²

Totaal ruimtegebruik locatie 3.500 m²

FINANCIEEL

Investeringsbedragen

Onderdelen Schoolterrein

Overig 

ruimtegebruik Bedragen Toelichting Verdeling bedragen

Structureel (S) / 

Incidenteel (I)

S Verwerving 20.664 0 20.664 0,24% S

I Sloop en sanering 469.729 0 469.729 Incl. uitkering verzekering brand De Geule 5,43% I

S Bouwrijp maken 543.950 0 543.950 Grondbewerking om te kunnen bouwen 6,29% S

S Woonrijp maken 354.750 35.475 390.225 Afwerken van het terrein voor gebruik 4,51% S

S Bouwkosten 6.498.843 0 6.498.843 (*1) Kosten om een bouwproject te voltooien 75,11% S

S Planontwikkelingskosten 116.100 0 116.100 Dit zijn voorbereiding- en toezichtkosten 1,34% S

I Boekwaarde (is de boekwaarde op moment van uit gebruikname 497.309 0 497.309 Waarde op moment van uitgebruikname 5,75% I

I Tijdelijke voorzieningen tijdens bouwperiode 115.122 0 115.122 Tijdelijke wegen, ruimten 1,33% I

Subtotaal 8.616.466                  35.475                      8.651.941                 100,00%

I Inkomsten (grond, …) 0 -500.000 -500.000 Verkoop van vrijgekomen percelen -5,78% I

I Inkomsten gebruikers (bouwdeel 1 - 4) -222.000 0 -222.000 Co-financiering (in genoemde onderdelen) -2,57% I

Totaal (te investeren) 8.394.466                  464.525-                    7.929.941                 91,66%

S Structurele investeringen 7.534.306 35.475 7.569.781 87,49% S

I Incidentele kosten 860.160 -500.000 360.160 4,16% I

Totaal (te investeren) 8.394.466                  464.525-                    7.929.941                 91,66%

Bedragen per bouwdeel

Geraamde bouwkosten per onderdeel

Investeringen / kosten Opbrengsten / 

inkomsten

Investeringen / kosten Opbrengsten / 

inkomsten

Investeringen / kosten Opbrengsten / 

inkomsten

Investeringen / kosten Opbrengsten / 

inkomsten

Investeringen / kosten Opbrengsten / 

inkomsten

Netto investeringen  Netto investeringen per 

m² 

Bouwkosten (*1,  *2) 2.064.358 1.084.052 889.262 982.423 5.020.094 0 5.020.094 2.117

Extra kosten Gasloos (wettelijk verplicht) *2) 92.235 48.435 39.732 43.894 224.297 0 224.297 95

Extra kosten BENG (wettelijk verplicht vanaf 1-1-2021) *2) 92.235 48.435 39.732 43.894 224.297 0 224.297 95

Meerkosten ENG (keuze alle partijen) *2) 104.917 -222.000 55.095 0 45.195 0 49.930 0 255.137 -222.000 33.137 14

Meerkosten Exploitatiegericht bouwen (keuze alle partijen) 74.941 0 27.245 0 32.282 0 35.664 0 170.132 0 170.132 72

Meerkosten Verhogen kwaliteitsniveau (keuze gebruikers) 155.647 0 16.347 0 80.457 0 88.886 0 341.337 0 341.337 144

Meerkosten (Onderwijskundige) visie (keuze gebruikers) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meerkosten Frisse scholen (keuze gebruikers) 108.376 0 56.911 0 46.685 0 51.576 0 263.549 0 263.549 111

Totaal geraamde kosten 2.692.709 -222.000 1.336.521 0 1.173.346 0 1.296.267 0 6.498.843 -222.000 6.276.843 2.647

Analyse verschillen

Vergelijking ten opzichte van verordening Toelichting Investeringsbedrag m² Investeringsbedrag m²

Verordening (vastgesteld 26-09-2019) Basis prijspeil 2020 2.263.816 975 1.084.021 512

geraamde kosten *2) Basis prijspeil 2023 2.470.709 975 1.336.521 512

Verschil 206.893 0 252.500 0

Verschil op basis van afwijkend bouwoppervlak en/of 

kostenuitgangspunt Bouwdeel 1 - School Bedrag per m²

Verschil o.b.v. m² 

uitgangspunt

Verordening Bouwdeel 1 - School (975 m²) 2.322€                       

Geraamde bouwkosten Bouwdeel 1 - School (975 m²) 2.534€                       € 0

Verschil o.b.v. kostenuitgangspunt 212€                         € 206.893 <-- verschil

Verschil op basis van afwijkend bouwoppervlak en/of 

kostenuitgangspunt Bouwdeel 2 - Gymzaal Bedrag per m²

Verschil o.b.v. m² 

uitgangspunt

Verordening Bouwdeel 2 - Gymzaal (512 m²) 2.117€                       

Geraamde bouwkosten Bouwdeel 2 - Gymzaal (512 m²) 2.610€                       € 0

Verschil o.b.v. kostenuitgangspunt 493€                         € 252.500 <-- verschil

Structurele uitgaven

Investering (structureel) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totaal Bouwkosten

Verwerving 0 20.664 0 0 0 0 0 0 0 20.664

Bouwrijp maken 0 543.950 0 0 0 0 0 0 0 543.950

Woonrijp maken 0 0 70.950 319.275 0 0 0 0 0 390.225

Planontwikkelingskosten 43.538 24.188 24.188 24.188 0 0 0 0 0 116.100

Bouwkosten 223.719 1.004.019 2.813.195 979.161 0 0 0 0 0 5.020.094 5.020.094

Kosten Gasloos 0 44.859 134.578 44.859 0 0 0 0 0 224.297 224.297

Kosten BENG 0 44.859 134.578 44.859 0 0 0 0 0 224.297 224.297

Meerkosten ENG 0 51.027 153.082 51.027 0 0 0 0 0 255.137 255.137

Meerkosten explotatiegericht bouwen 0 34.026 102.079 34.026 0 0 0 0 0 170.132 170.132

Meerkosten verhogen kwaliteitsniveau 0 68.267 204.802 68.267 0 0 0 0 0 341.337 341.337

Meerkosten Onderwijskundige visie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meerkosten Frisse scholen 0 52.710 158.129 52.710 0 0 0 0 0 263.549 263.549

Subtotalen 267.257 1.888.570 3.795.582 1.618.373 0 0 0 0 0 7.569.781 6.498.843

Inkomsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kapitaallasten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Verwerving 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bouwrijp maken 0 0 16.319 16.319 34.450 33.906 33.362 32.818 34.450

Woonrijp maken 0 0 0 2.129 24.714 24.324 23.934 23.544 24.714

Planontwikkelingskosten 0 1.306 2.032 2.757 6.386 6.298 6.211 6.124 6.037

Bouwkosten 0 6.712 36.832 121.228 329.086 323.731 318.377 313.022 307.668

Kosten Gasloos 0 0 1.346 5.383 21.682 21.233 20.785 20.336 19.888

Kosten BENG 0 0 1.346 5.383 14.673 14.434 14.196 13.958 13.719

Meerkosten ENG 0 0 1.531 6.123 24.663 24.153 23.643 23.132 22.622

Meerkosten explotatiegericht bouwen 0 0 1.021 4.083 9.357 9.230 9.102 8.974 8.847

Meerkosten verhogen kwaliteitsniveau 0 0 2.048 8.192 20.631 20.319 20.007 19.695 19.384

Meerkosten Onderwijskundige visie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meerkosten Frisse scholen 0 0 1.581 6.325 14.495 14.298 14.100 13.902 13.705

Subtotalen 0 8.018 64.055 177.922 500.137 491.927 483.717 475.507 471.034

(structurele) inkomsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 8.018 64.055 177.922 500.137 491.927 483.717 475.507 471.034

vrijval kapitaallasten 2022 € 55.846

*1) Genoemde bouwkosten worden hier uitgesplitst. In de

kosten zijn honoraria, (architect/advies) leges, verzekeringen, 

gemiddelde loon- & prijsstijgingen en bouwschoonmaakkosten 

opgenomen. 

Deels ontstaan door huidig prijspeil verordening (2020) en prijspeil 

bouw ((Hevo) 2023), aanvullende gemaakte keuze(s) en deels door 

hoogconjunctuur

Toelichting verschil

Toelichting verschil

Deels ontstaan door huidig prijspeil verordening (2020) en prijspeil 

bouw ((Hevo) 2023), aanvullende gemaakte keuze(s) en deels door 

hoogconjunctuur

Gasloos, BENG bouwen (wettelijk verplicht)

ENG bouwen (keuze alle partijen)

Exploitatiegericht bouwen (keuze in IHP/gebr)

Verhogen kwaliteitsniveau (keuze gebruikers)

(onderwijskundige) visie (keuze gebruikers)

Frisse scholen klasse B (keuze in IHP/gebr?)

Toepassing van bijvoorbeeld leerpleinen, milieueisen, etc.

Hiermee wordt rekening gehouden met extra daglicht, ventilatie, akoestiek (extra comfort)

Toelichting

Gasloos is verplicht, BENG bouwen is per 1-1-2021 verplicht

ENG bouwen zorgt voor vermijding van verbruik (kosten) fossiele energie

Hierbij wordt rekening gehouden met de exploitatiekosten na oplevering, ofwel TCO

Flexibel gebouw - Vergroten transparantie,  zichtlijnen docent - Verplaatsbare paneelwanden

Bouwdeel 1 - School (975 m²) Bouwdeel 2 - Gymzaal (512 m²) Bouwdeel 3 - Kinderopvang + bibliotheek (420 m²) Bouwdeel 4 - Welzijnaccomodatie (464 m²) Totalen -  (2371 m²)
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Toelichting investeringsblad Vastgoed: 
In de bijlage is de investering voor ENG financieel doorgerekend. Voor alle investeringen 
(waaronder onderwijshuisvesting) willen wij op een uniforme manier informatie te 
verstrekking door inzicht te geven in de fasering van de inkomsten en uitgaven. Het geeft 
inzicht in onderstaande onderdelen: 

 

Onderdeel Inhoud 

Uitgangspunten start bouw, prijspeil (jaar), onvoorzien & index, basis 
voor kosten, afschrijfmethodiek 

Parameters (incl. keuze 
mogelijkheden) 

gasloos, BENG, ENG, exploitatie gericht bouwen, 
frisse scholen, 

Ruimtegebruik school, gymzaal, overige partners (o.a. 
kinderopvang), woningbouw, openbare ruimte 

Financieel (Investeringsbedragen) splitsing per onderdeel (kostensoort), Incidentele en 
structurele kosten, bouwkosten per bouwdeel 

Inkomsten per bouwdeel 

Vergelijking met de verordening op bouwkosten, op m2, inzicht in 
investeringsbedragen, keuze mogelijkheden (boven 
verordening) 

Fasering  investeringsbedragen en kapitaalslasten (jaarschijven) 

 
In het bovenste gedeelte van het blad wordt aangegeven welke uitgangspunten en 
parameters (keuzemogelijkheden) er ter grondslag liggen voor de berekening. Bij 
ruimtegebruik wordt het plangebied in beeld gebracht. 
 
Bij financieel worden kosten en inkomsten in beeld gebracht, gesplitst in soort kosten. 
Daarnaast wordt er inzichtelijk gemaakt welke kosten geactiveerd kunnen worden 
(structurele kosten) die later worden doorgerekend naar kapitaallasten en welke kosten niet 
geactiveerd mogen worden (incidentele kosten). 
 
In het onderdeel bedragen per bouwdeel worden de bouwkosten uitgesplist naar bouwdeel. 
Zo worden de (extra) kosten voor de keuzemogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Door de 
uitsplitsing te maken kan direct een vergelijk gemaakt worden met de bedragen die vermeld 
worden in de verordening. 
 
Daaronder worden de investeringsbedragen en de bijbehorende kapitaallasten per jaar 
weergegeven. Voor de kapitaallasten is het zo dat er rente wordt toegerekend over de 
gemaakte uitgeven. De afschrijvingslasten gaan pas in na het jaar van oplevering.  
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