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Onderwerp

Instemmen met een tussentijds integraal investerings- en kredietbesluit om lopende 
nieuwbouwprojecten Onderwijs bijna energie neutraal te maken en onderwijsunits 
aan te kopen.

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders,

Besluit:

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd

1. kennis te nemen van de aanscherping van het bouwbesluit vanwege de 
Wettelijke eis Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) die bepaalt dat alle 
overheidsgebouwen vanaf 2019 en alle overige gebouwen vanaf 2020 bijna 
energie neutraal (BENG) gemaakt moeten worden;

2. a. akkoord te gaan om alle 33 nieuwbouwprojecten van Onderwijs die nu in 
ontwikkeling zijn (68.661 vierkante meter bruto vloer oppervlak) te laten 
voldoen aan de BENG eisen en 
b. hiertoe de kredieten waaruit deze lopende projecten worden gefinancierd 
op te waarderen met een bedrag zoals opgenomen in de KABINET Financiële 
bijlage 1);

3. kennis te nemen dat door de groei van de stad, naast permanente gebouwen 
ook de inzet van tijdelijke huisvesting noodzakelijk is;

4. a. akkoord te gaan met het aankopen van 5.000 vierkante meter tijdelijke 
onderwijsunits
b. hiertoe een krediet beschikbaar te stellen zoals opgenomen in de KABINET 
Financiële bijlage 1;
c. de tijdelijke onderwijsunits in afwijking van de in de nota AWA opgenomen 
afschrijvingstermijn voor permanente huisvesting in tien jaar af te schrijven;

5. de onder beslispunt 2 en beslispunt 4 genoemde investeringen en daaruit 
voorvloeiende kapitaallasten te dekken binnen de begroting 
Onderwijshuisvesting zoals aangegeven in de KABINET Financiële bijlage 1; 

6. kennis te nemen van het plaatsen van de onder beslispunt 4 genoemde 
onderwijsunits in de D-buurt, Bijlmercentrum, in Zuidoost van 2019-2025 en 
dat voor een volgende locatie voor deze units te zijner tijd een voorstel 
daartoe aan het college van B&W zal worden voorgelegd; 

7. kennis te nemen dat de Amsterdam International Community School (AICS) 
South East als eerste gebruiker in de onderwijsunits gehuisvest zal worden, 
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totdat het Zandkasteel in gebruik kan worden genomen door AICS South 
East;

8. kennis te nemen van de geheimhouding op bijlage 1 en 2 (toelichting 
beslispunten BENG en aankoop onderwijsunits) die op grond van artikel 25, 
tweede lid in combinatie met de WOB artikel 10, tweede lid sub b, i.v.m. de 
financiële belangen van de gemeente in de aanbesteding van de 
onderwijsunits van de Gemeentewet is opgelegd en het verzoek aan de 
gemeenteraad om die geheimhouding tijdens de eerstvolgende vergadering 
te bekrachtigen. De geheimhouding wordt opgelegd tot het moment dat de 
gunning van de onderwijsunits (besluitpunt 4) definitief is.

Wettelijke grondslag

De gemeente is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de huisvesting van 
scholen voor primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en (voortgezet) 
speciaal onderwijs ((V)SO). De wet bepaalt dat de gemeenteraad de uitoefening van 
deze bevoegdheid regelt in een verordening (artikel 76m van de Wet op het 
voortgezet onderwijs, artikel 102 van de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 100 van 
de Wet op de Expertisecentra). 

Artikel 189 van de Gemeentewet inzake het budgetrecht van de gemeenteraad.

Bestuurlijke achtergrond

Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
De gemeenteraad heeft de actualisatie van het Integrale Huisvestingsplannen(IHP) 
2016-2020, de resultaten 2016/2017 en de opgaven voor 2018-2022+ voor het 
primair, voorgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs op 20 december 2017 
vastgesteld. 

Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2018
In de Verordening zijn de criteria vastgelegd op grond waarvan de noodzaak van de 
huisvestingsvoorzieningen voor onderwijs wordt beoordeeld. Voor onder andere 
(vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen zijn normbedragen 
opgenomen in de verordening. 

Bestuursopdracht Ruimte voor de Stad – Ontwikkelstrategie Amsterdam 2025 
Ruimte voor de Stad is het programma, bestuurlijk vastgesteld op 12 januari 2016, 
waarmee het College de ambities in de komende jaren wil waarmaken. Door de 
komst van meer woningen neemt ook de vraag naar (internationaal) onderwijs toe.

Onderbouwing besluit

Ad 1 en 2
Achtergrond
Op 19 juli 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot een verhoging van de 
normvergoeding voor schoolgebouwen en gymnastieklokalen. Met de nieuwe 
normvergoeding kan het schoolbestuur een goed schoolgebouw realiseren dat 
voldoet aan de wettelijke eisen. In de norm was nog geen rekening gehouden met de 
aanscherping van het Bouwbesluit naar een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). 
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Wettelijke eis Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)
Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning 
vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan BENG-eisen, en 1 januari 2020 geldt dit 
voor alle gebouwen (Kamerbrief Energiezuinige nieuwbouw per 2020 (BENG) van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 7 december 2017). Dit 
houdt in dat Nederlandse schoolgebouwen stapsgewijs steeds energiezuiniger, en in 
2020 (bijna) energieneutraal, moeten worden gebouwd en opgeleverd. 

Consequentie Onderwijshuisvesting
Voor onderwijshuisvesting heeft dit consequenties voor 33 lopende 
nieuwbouwprojecten. Dit zijn projecten die op eerdere 
onderwijshuisvestingsprogramma’s hebben gestaan, nog in de definitie of 
ontwerpfase zitten (zodat de architect hiermee aan de slag kan gaan) en waarvoor 
nog geen omgevingsvergunning is aangevraagd. Deze gebouwen zullen bij de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning getoetst gaan worden op BENG. Het gaat 
om 68.661 vierkante meter BVO die thans in voorbereiding is, en nog kan worden 
opgewaardeerd tot BENG. In bijlage 2 een overzicht van gebouwen. 
Voor schoolgebouwen waarvan de omgevingsvergunning na 2020 wordt 
aangevraagd, start de bouwvoorbereiding al in 2018 en 2019. Het beste moment om 
een schoolgebouw bijna energie neutraal te maken is op het moment van nieuwbouw. 
Door nu middelen beschikbaar te stellen voor BENG, verkleinen we het risico dat de 
gemeente in 2020 met terugwerkende kracht kostbare energiebesparende 
maatregelen moet nemen. Daarnaast hebben schoolbesturen voordeel van extra 
energiebesparende maatregelen vanwege de lagere exploitatiekosten bij een nieuw 
schoolgebouw die aan de BENG-eisen voldoet. 

Berekening
De hoogte van de normvergoeding voor scholenbouw is in 2017 door drie 
onafhankelijke bouwkostenadviesbureau’s in kaart gebracht en door de 
gemeenteraad vastgesteld op € 2.050 euro per vierkante meter BVO (prijspeil 2017). 
Voor BENG is een bedrag van gemiddeld bedrag zie bijlage 1 per vierkante meter 
BVO berekend, na indexering met de BDB-index van 4,14% is dat bedrag zie bijlage 
1 per vierkante meter BVO. 
De bouwmarkt is dit jaar zeer sterk aangetrokken. De BDB-indexering loopt altijd een 
jaar achter (T-1). Het risico is dat de indexering niet voldoende is om de projecten te 
realiseren binnen het normbudget. 

Begroting 2019 
Voor de toekomstige projecten, oftewel schoolgebouwen die opgenomen gaan 
worden vanaf het Onderwijshuisvestingprogramma 2019, worden middelen bij de 
begroting 2019 aangevraagd, inclusief BENG. Het Meerjaren Investerings Plan (MIP) 
2019-2022 zal hierop worden aangepast. 

Ad 3 en 4
Door flinke uitbreiding van de woningvoorraad in de stad ontstaat er meer behoefte 
aan ruimte voor onderwijs- en andere maatschappelijke voorzieningen. Het 
leerlingenaantal in Amsterdam is op niveau van de stad, gebied en scholen continu in 
beweging. Om huisvesting tijdens een groei, verbouwing of tijdens een calamiteit te 
kunnen faciliteren is voldoende capaciteit in de onderwijsvoorraad noodzakelijk. Met 
een intensivering in de investeringen voor onderwijsgebouwen door de groei van de 
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stad, is naast permanente gebouwen ook de inzet van tijdelijke huisvesting 
noodzakelijk. Dit gebeurt in zowel beschikbare leegstaande schoolgebouwen, 
tijdelijke bouw als in huurpanden. We zetten tijdelijke huisvesting bijvoorbeeld in bij:

- Vervanging bestaande schoolgebouwen: jaarlijks krijgen zo’n 5 à 6 scholen 
vervangende huisvesting, tijdens de (her)ontwikkeling van hun gebouw. 

- Nieuwe ontwikkelgebieden: Uitgaande van de huidige woningbouwplannen 
zijn circa 40 à 50 nieuwe PO en 8 à 10 nieuwe VO schoolgebouwen nodig. 
Het streven is om de basisschoolgebouwen op te leveren tegelijkertijd met de 
eerste woningen. Dit is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat de kavel 
bestemt voor onderwijs later wordt ontwikkeld. In deze gevallen wordt tijdelijke 
huisvesting ingezet zodat de eerste kinderen wel al in de eigen buurt naar 
school kunnen. 

- Nieuwe scholen/ schoolconcepten: Nieuwe initiatieven worden eerst in 
tijdelijke huisvesting ondergebracht. 

- Uitbreidingen bestaande scholen: voor scholen waar veel vraag naar is, is 
fysieke uitbreiding van het bestaande gebouw niet altijd eenvoudig of 
mogelijk. Tijdelijke huisvesting is vaak een oplossing, tot het moment dat er 
een nieuwe locatie beschikbaar is waar de school de leerlingengroei 
permanent kan opvangen.

Het voorstel is om voor een periode van 15 jaar verplaatsbare onderwijsunits aan te 
schaffen die breed inzetbaar zijn in de stad. 

Stichtingskosten onderwijsunits 
Volgens Bijlage IV artikel 19 lid f van de Verordening Huisvestingsvoorzieningen 
onderwijs is op (uitbreiding van) tijdelijke huisvesting bekostiging op basis van 
werkelijke kosten van toepassing. De bouwkosten voor de aankoop en plaatsing van 
onderwijsunits met een afmeting van 5.000 vierkante meter zijn opgesteld door een 
onafhankelijke kostendeskundige. Op basis daarvan heeft het Project Management 
Bureau (PMB) een stichtingskostenraming opgesteld van bedrag zie bijlage 1.
De bouwtechnische levensduur van de units (tijdelijke huisvesting) is rond de 15 jaar. 
Op de kavel in de D-buurt kunnen de onderwijsunits 6,5 jaar blijven staan. In de 
aanbesteding komt de voorwaarde dat ze verplaatsbaar zijn, zodat ze na 6,5 jaar 
elders in de stad geplaatst kunnen worden. De dekking van de stichtingskosten is als 
volgt: bedragen zie bijlage 1.

Met het Meerjaren Investerings Plan (MIP) zijn in de jaren 2020/2021 middelen 
gereserveerd voor de investering internationaal onderwijs, in totaal 34 miljoen euro. 
Met de versnelde inzet van deze middelen (aankoop Zandkasteel en tijdelijke 
huisvesting in Zuidoost voor AICS South East) wordt rekening gehouden bij de 
actualisatie MIP 2019/2020 en het opstellen van het onderwijshuisvestingprogramma 
2019. 

In de thans geldende nota activeren, waarderen en afschrijven is geen 
afschrijvingstermijn opgenomen voor tijdelijke onderwijshuisvesting. De gemeente is 
bij het hanteren van de afschrijvingstermijn verplicht zo dicht mogelijk bij de geschatte 
economische levensduur aan te sluiten. De onderwijsunits zijn verplaatsbaar en de 
intentie is om deze na 6,5 jaar gebruik in Zuidoost, elders in de stad neer te zetten. 
Omdat het niet op voorhand zeker is dat ze de volledige technische levensduur van 
15 jaar ook ingezet kunnen worden wordt hier voorgesteld de tijdelijke 
onderwijshuisvesting units in 10 jaar af te schrijven. 
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Ad 5
De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld voor onderwijshuisvesting. 
Door voortschrijdend inzicht en gewijzigde omstandigheden is het voorstel om de 
middelen die aan een aantal specifieke projecten zijn toegekend, anders in te zetten. 
Het gaat om de volgende projecten: 

- Bedrag zie bijlage 1 was bestemd voor aankoop schoolgebouw Dintelstraat 
15. De eigenaar van het gebouw, het Mediacollege Amsterdam, wil het 
gebouw niet meer verkopen. De gemeente heeft nog steeds interesse in het 
gebouw, maar de verwachting is dat het gebouw niet op korte termijn op de 
markt komt; 

- Bedrag zie bijlage 1 Lumion, Vlaardingenlaan 25: er was in totaal 4 miljoen 
gereserveerd voor terreinverwerving. Het terrein is verworven via afkoop 
erfpacht ad 5 ton (OHP/begroting 2018);

- Bedrag zie bijlage 1 vanuit gunstige aanbestedingen op de gebouwen 
Damstede Lyceum, Mundus College, IKC Zeeburgereiland en Laterna Magica 
(OHP/ begrotingsjaren: 2016, 2017 en 2018);

- Bedrag zie bijlage 1 vanuit diverse projecten voor Energieke scholen klasse 
B: deze voorziening is vanaf 2018 opgenomen in de Verordening 
Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs waardoor apart budget vervalt (OHP/ 
begroting 2014); 

- Bedrag zie bijlage 1 vanuit diverse projecten: komt voort vanuit de regeling 
brand- en inbraakinstallaties. Deze stond in de Verordening Lokaal 
Onderwijsbeleid Amsterdam (VLOA), dit specifieke VLOA budget is niet meer 
nodig in de begroting Onderwijs 2018. De regeling is opgenomen in de 
Verordening Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs 2018 en vanaf 2019 zullen 
de benodigde middelen hiervoor via MIP aangevraagd worden. 

Het voorstel is om bedrag zie bijlage 1 in te zetten om de lopende 
nieuwbouwprojecten van Onderwijs aan BENG-eisen te laten voldoen en de 
onderwijsunits te kunnen aankopen voor tijdelijke huisvesting. 

Ad 6-7
In Zuidoost is behoefte aan tijdelijke huisvesting vanwege de sterke groei en de 
komst van AICS South East in het Zandkasteel (besluit gemeenteraad 20 december 
2017). In de D-buurt in Zuidoost (hoek Darlingstraat/ Dolingadreef) heeft het 
stadsdeel in maart 2018 een kavel gevonden waar voor een periode van 6,5 jaar 
onderwijsunits geplaatst kunnen worden. Voor het betrekken van de buurt en andere 
scholen in de omgeving bij de komst van AICS South East wordt een 
participatietraject opgestart. 
Na het vertrek van AICS 2 uit de onderwijsunits naar het Zandkasteel (naar 
verwachting begin 2022) zullen de onderwijsunits in de D-buurt in Zuidoost gebruikt 
worden om een nog nader te bepalen basisschool in te huisvesten. In de jaarlijkse 
gebiedssessies met de schoolbesturen in het Primair Onderwijs zal dit bepaald 
worden. Rekenend met een basisschool van 17 groepen (circa 2200 vierkante meter), 
zal de resterende ruimte (circa 2.800 vierkante meter) beschikbaar zijn voor 
maatschappelijke voorzieningen op deze of een andere locatie. Onderwijshuisvesting 
zal de komende jaren samen met het stadsdeel (en haar bewoners) voor een 
passende invulling van de units zorgen. 
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Vanwege het traject van Europese aanbesteding van de onderwijsunits, die moet 
plaatsvinden in 2018, zullen de units in de zomer van 2019 geplaatst kunnen worden. 
De eerste leerlingen van AICS South East (circa 100) zullen voor 1 jaar in het 
voormalige pand van basisschool De Kaap aan de President Brandstraat in stadsdeel 
Oost starten. De school verwacht in de loop van het schooljaar te groeien naar 200 
leerlingen, tevens de maximum capaciteit van het gebouw. 

Ad 8 
Geheimhouding wordt opgelegd op de bijbehorende bijlage 1 en 2 op grond van de 
Gemeentewet artikel 25, tweede lid in combinatie met de WOB, artikel 10, tweede lid 
2 sub b, i.v.m. de financiële belangen van de gemeente. Het is voor het succesvol 
voeren van de onderhandelingen belangrijk dat de wederpartij niet op de hoogte is 
van het maximaal beschikbare bedrag voor aankoop van onderwijsunits. De 
geheimhouding geldt tot het moment dat de gunning van de onderwijsunits definitief 
is, waarna de geheimhouding vervalt. 

De bedragen onder beslispunt en onderbouwing van BENG (bijlage 1), alsmede de 
bedragen onder de onderbouwing van beslispunt 6  zijn eveneens kabinet 
opgenomen in bijlage 2, vanwege het kunnen herleiden naar het maximaal 
beschikbare bedrag voor de aankoop van de units.  

Financiële paragraaf

Grondexploitatie: Ja/Nee  Totale omvang krediet: € bedrag zie bijlage 1

Financiële dekking:

Investering: Ja/Nee Totale omvang krediet: € bedrag zie bijlage 1

Afschrijvingstermijn: 10 en 40 jaar

Gebruikt rentepercentage: 1,3 %

Looptijd krediet: 5 jaar 
Is de regeling kredieten van 

toepassing: Ja/Nee

Omvang aangevraagd 

krediet (excl BTW)

€ bedrag zie bijlage 1

Regeling Risicovolle Projecten 

van toepassing: Ja/Nee

Zijn er risico’s en zo ja, hoe 

worden deze beheerst?

Financiële gevolgen

Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer

Kapitaallasten Bedrag zie 

bijlage 1

Bedrag zie 

bijlage 1

Bedrag zie 

bijlage 1

Bedrag zie 

bijlage 1

Overige exploitatielasten

Baten

Saldo ten laste van de 

algemene middelen

Bedrag zie 

bijlage 1

Bedrag zie 

bijlage 1

Bedrag zie 

bijlage 1

Bedrag zie 

bijlage 1

Waarvan nog niet gedekt 0 0 0 0

Toelichting

Voor de  genoemde beslispunten in de voordracht is de alternatieve dekking 
gevonden in de projecten die zijn vervallen  / worden niet meer uitgevoerd om 
verschillende redenen, maar waarvoor reeds financiële consequenties in de begroting 
OHV geraamd waren. Dit gaat om de volgende projecten:
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- Bedrag zie bijlage 1 was bestemd voor aankoop schoolgebouw Dintelstraat 15. De 
eigenaar van het gebouw, het Mediacollege Amsterdam, wil het gebouw niet meer 
verkopen. De gemeente heeft nog steeds interesse in het gebouw, maar de 
verwachting is dat het gebouw niet op korte termijn op de markt komt; 
- Bedrag zie bijlage 1 Lumion, Vlaardingenlaan 25: er was in totaal 4 miljoen 
gereserveerd voor terreinverwerving. Het terrein is verworven via afkoop erfpacht ad 
5 ton (OHP/begroting 2018);
- Bedrag zie bijlage 1 vanuit gunstige aanbestedingen op de gebouwen Damstede 
Lyceum, Mundus College, IKC Zeeburgereiland en Laterna Magica (OHP/ 
begrotingsjaren: 2016, 2017 en 2018);
- Bedrag zie bijlage 1 vanuit diverse projecten voor Energieke scholen klasse B: deze 
voorziening is vanaf 2018 opgenomen in de Verordening Huisvestingsvoorzieningen 
Onderwijs waardoor apart budget vervalt (OHP/ begroting 2014); 
- Bedrag zie bijlage 1 vanuit diverse projecten: komt voort vanuit de regeling brand- 
en inbraakinstallaties. Deze stond in de Verordening Lokaal Onderwijsbeleid 
Amsterdam (VLOA), dit specifieke VLOA budget is niet meer nodig in de begroting 
Onderwijs 2018. De regeling is opgenomen in de Verordening 
Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs 2018 en vanaf 2019 zullen de benodigde 
middelen hiervoor via MIP aangevraagd worden.

Geheimhouding

Geheimhouding wordt opgelegd op de bijbehorende bijlage 1 en 2 op grond van de 
Gemeentewet artikel 25, tweede lid in combinatie met de WOB, artikel 10, tweede lid 
2 sub b, i.v.m. de financiële belangen van de gemeente. Het is voor het succesvol 
voeren van de onderhandelingen belangrijk dat de wederpartij niet op de hoogte is 
van het maximaal beschikbare bedrag voor aankoop van onderwijsunits. De 
geheimhouding geldt tot het moment dat de gunning van de onderwijsunits definitief 
is, waarna de geheimhouding vervalt. 

Stukken

Meegestuurd Bijlage 1_Financiële onderbouwing (Kabinet)
Bijlage 2_Opwaardering lopende projecten BENG (Kabinet)

Ter inzage gelegd n.v.t.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

RvE OJZ, Simone Timman, s.timman@amsterdam.nl  s.timman@amsterdam.nl

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris J.J. van Aartsen, waarnemend burgemeester
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