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Onderwerp

Wijzigen van de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2018.

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 het besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties dat op de bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die 
vanaf 1 januari 2020 worden ingediend, de eisen Bijna Energie Neutraal Gebouw 
(BENG) van toepassing zullen zijn. 

2. In verband daarmee de normbedragen voor nieuwbouw, vervangende 
nieuwbouw, renovatie en uitbreiding van scholen en gymzalen verhogen met € 
169 per m2 bvo, zodat schoolbesturen aan de eisen van Bijna Energie Neutraal 
Gebouw (BENG) kunnen voldoen en tevens aan het startbedrag voor nieuwbouw 
van scholen € 60.000 toe te voegen, zodat het schoolbestuur bij nieuwbouw een 
groen en uitdagend schoolplein kan aanleggen, en daartoe vast te stellen de 
volgende:

Verordening tot wijziging van de Verordening huisvestingsvoorzieningen 
onderwijs Amsterdam 2018, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2017 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 387/1565).

artikel 1

De huidige bijlage IV: Indexering en normbedragen voor vergoeding (prijspeil 2017) 
wordt vervangen door een nieuwe bijlage IV: Indexering en normbedragen voor 
vergoeding (prijspeil 2019), zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit.

artikel 2
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking een dag na publicatie in afdeling 3A van het 
gemeenteblad en werkt terug tot 1 januari 2019.

3. Kennis te nemen van de toelichting bij de Verordening Huisvestingsvoorzieningen 
Onderwijs Amsterdam 2018, waarin opgenomen de toelichting op de BENG-eisen 
en de eisen aan een groen en uitdagend schoolplein.
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4. Kennis te nemen van reactie van de schoolbesturen op de wijziging van de 
Verordening en de reactie van de gemeente hierop.

Wettelijke grondslag

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 147 Gemeentewet. 

Bestuurlijke achtergrond

De raad heeft op 19 juli 2017 besloten de normvergoeding voor nieuwbouw en 
uitbreiding te verhogen, omdat in de praktijk bleek dat het door de aantrekkende 
bouwmarkt en door de eisen die aan schoolgebouwen worden gesteld, niet meer 
mogelijk was voor de (landelijke) normvergoeding de bouw van scholen aan te 
besteden. Bij die verhoging van de normvergoeding was nog geen rekening 
gehouden met de kosten van bouwen volgens de eisen van BENG.
Op 18 juli 2018 heeft de gemeenteraad besloten de kredieten van 33 nog lopende 
projecten van de onderwijshuisvestingsprogramma’s tot en met 2018 eenmalig te 
verhogen, zodat deze projecten aan de nieuwe eisen kunnen voldoen.

Onderbouwing besluit

Ad 1. Nieuwe bouweisen Bijna Energie Neutraal bouwen (BENG)
De wettelijke eisen aan alle bouwprojecten worden per 2020 aan BENG aangepast.
Uit het Energieakkoord en uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen 
(EPBD, 2010/31/EU) vloeit de verplichting voort dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 
december 2020 Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (BENG) zijn. Om dit mogelijk te 
maken, moeten alle nieuwe gebouwen, dus ook schoolgebouwen, waarvoor vanaf 1 
januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend, aan de 
eisen van BENG voldoen. Voor overheidsgebouwen geldt deze verplichting reeds 
vanaf 1 januari 2019.

Ad 2. Wijzigingen in de Verordening

De Verordening tot wijziging van de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs 
Amsterdam 2018 (hierna: Verordening) betreft de volgende aanpassingen van de 
normvergoeding in Bijlage IV van deze Verordening, te weten:
a. De normbedragen voor nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, renovatie en 
uitbreiding van scholen en gymzalen verhogen met € 169 per m2 bvo, zodat 
schoolbesturen aan de eisen van Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)kunnen 
voldoen.
b. Voor het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het 
startbedrag voor nieuwbouw van scholen € 60.000 toevoegen, zodat het 
schoolbestuur bij nieuwbouw een groen en uitdagend schoolplein kan aanleggen. 
c. De normbedragen in de betreffende artikelen indexeren naar prijspeil 2019.

In de Verordening zijn de criteria vastgelegd voor het vaststellen van de noodzaak 
van huisvestingsvoorzieningen en het toekennen van vergoedingen daarvoor. 
Hieronder volgt een nadere onderbouwing.
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Vergoeding voor BENG
In de nu geldende normvergoeding is nog geen rekening gehouden met de extra 
kosten om aan de eisen van BENG te voldoen.
In de huidige normvergoeding, waarover de gemeenteraad van 19 juli 2017 heeft 
besloten, is nog geen rekening gehouden met de aanscherping van het Bouwbesluit 
naar een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). In juni 2018 heeft de 
gemeenteraad besloten de kredieten van lopende projecten, die vanaf 2020 
gerealiseerd worden, eenmalig te verhogen, zodat deze projecten aan de nieuwe 
eisen kunnen voldoen. Nu wordt in de Verordening structureel de normbedragen de 
extra kosten van BENG verwerkt, zodat vanaf  het onderwijshuisvestingsprogramma 
2020 de juiste vergoedingen kunnen worden toegekend.

De verhoogde vergoeding is reeds in het MIP 2019-2022 verwerkt.
De hoogte van de nu geldende normvergoeding is in 2017 gebaseerd op een advies 
van drie onafhankelijke bouwkostenadviesbureaus. In dit advies is ook reeds een 
berekening gemaakt van de extra kosten die gemoeid zijn met BENG. Op basis van 
deze informatie is in het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2019-2022 in totaal 
€ 39 miljoen opgenomen. De investeringen en bijbehorende kapitaallasten zijn 
opgenomen in de begroting.

Vergoeding groen en uitdagend schoolplein bij nieuwbouw
Bestaande scholen kunnen een beroep doen op de Amsterdams Impuls 
Schoolpleinen. Het zou bij nieuwbouw logisch zijn om  direct groene en uitdagend 
pleinen aan te leggen. 
Een groen en uitdagend schoolplein biedt kinderen meer mogelijkheden om vrij en 
avontuurlijk buiten te spelen en te bewegen tijdens en na schooltijd in hun eigen 
buurt. Het draagt daarnaast bij aan minder pesten, betere leerprestaties, 
natuureducatie en betere regenwaterafvoer. In de periode 2016-2018 heeft de 
gemeente aan 70 basisscholen een subsidie verstrekt voor de herinrichting van een 
bestaand schoolplein. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de vergroening van 
schoolpleinen wordt voortgezet. 

De huidige normvergoeding voor nieuwbouw voorziet uitsluitend in schoolpleinen die 
verhard zijn met betontegels. De aanleg van een groen en uitdagend schoolplein 
volgens eisen van de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen is duurder. Het is niet 
logisch om de herinrichting van bestaande schoolpleinen te subsidiëren en de aanleg 
van een nieuw schoolplein niet. Later alsnog het plein ombouwen tot een groen en 
uitdagend schoolplein is bovendien  duurder. De normvergoeding bij nieuwbouw van 
scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs wordt daarom per school met 
€ 60.000 verhoogd. 

De investering wordt in de MIP 2020-2023 verwerkt, dan wel daarbinnen 
opgevangen.
De aanvullende investering voor de schoolpleinen bedraagt in de periode 2020-2023 
voor de geplande nieuwbouw en vervangende nieuwbouw € 330.000 tot € 530.000 
per jaar. De kapitaallasten behorend bij deze investering bedragen maximaal € 
25.000 per jaar, bij een afschrijving van 40 jaar. 
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Indexering
Bij aanpassing van de Verordening moeten ook de meest recente indexering worden 
toegepast op de normbedragen.
In Bijlage IV van de Verordening ligt vast hoe de normbedragen jaarlijks worden 
geïndexeerd, zonder dat de Verordening hoeft te worden aangepast. Nu de bijlage 
wordt gewijzigd, moeten ook de bedragen worden geïndexeerd naar het huidige 
prijspeil. 

Ad 4
In het kader van het Op overeenstemming gericht overleg hebben de schoolbesturen 
ingestemd met de wijzigingen in de Verordening. 
Bij wijziging van de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs is wettelijk 
voorgeschreven overleg te voeren met de schoolbesturen en hun reactie mee te 
nemen in de besluitvorming. 
De schoolbesturen hebben ingestemd cq. zijn akkoord gegaan met het voorstel. De 
reacties van schoolbesturen hebben, behoudens enkele tekstuele wijzigingen, niet 
geleid tot aanpassing van de wijzigingen in de Verordening. 
ASKO, AMOS, Sirius, OOadA, AWBR, Innoord, STWT, KBA-Nieuw West, 
Bijzonderwijs en STAIJ hebben hun waardering uitgesproken voor de grote 
inspanningen die de gemeente doet om o.a. de kosten van nieuwe bouweisen, 
renovatie van gebouwen, groene schoolpleinen en de prijsvorming op de 
Amsterdamse bouwmarkt op te nemen in de Verordening en de gemeentelijke 
begroting.

Financiële consequenties
Deze voordracht betreft niet een concreet investeringsvoorstel. De Verordening 
huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam is het formele kader voor de 
aanvragen door schoolbesturen voor het volgende Onderwijshuisvestingsprogramma. 
Na de beoordeling van deze aanvragen worden de benodigde financiële middelen 
aangevraagd bij de voorjaarsnota. Daarnaast is er het Meerjaren Investeringsplan 
(MIP)/onderdeel voorjaarsnota. Daarin worden de investeringen op langere termijn 
(over meerdere jaren) begroot op basis van het vastgestelde Integrale 
Huisvestingsplan. 

Het nu voorliggende advies betekent een toename van de investeringen ten opzichte 
van de vastgestelde MIP voor 2019-2022: 

2020 2021 2022
MIP kader 2019-2022 totaal 
onderwijshuisvesting

€ 211,2   
mln

€ 166,8   
mln

€ 163,4   
mln

Groene en uitdagende 
schoolpleinen

+€ 0,33 mln +€ 0,65 mln +€ 0,59 mln

Indexering* + € 16,6   
mln

+€ 12,9   
mln

+ € 11,7   
mln

Zoals ieder jaar zal de actualisatie van de MIP en de extra benodigde middelen 
worden aangevraagd bij de voorjaarsnota / MIP. 

- Schoolpleinen: Indien deze voor de schoolpleinen niet zullen worden 
toegekend, dan zal de dekking binnen de gereserveerde begroting onderwijs 
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in het meerjareninvesteringsprogramma 2020-2023 worden gevonden. Er zal 
(zoals altijd) een integrale afweging gemaakt worden welke aanvragen voor 
voorzieningen wel of niet worden toegekend. 

- Indexering: In de Verordening is vastgelegd dat de indexering volgens BDB-
index plaats vindt. Deze indexering wordt jaarlijks bij de voorjaarsnota 
aangevraagd en in de MIP verwerkt. Dit heeft zowel betrekking op de 
lopende, nog niet aanbestede projecten, als de toekomstige investeringen. (* 
In bovenstaande tabel is de indexering van lopende projecten nog niet 
opgenomen.)

- De extra kosten voor BENG zijn reeds in de MIP 2019-2022 opgenomen, dat 
heeft voor deze jaarschijven geen financiële consequenties. Voor 2023 zal dit 
nog in de MIP worden aangevraagd.

Financiële paragraaf

Grondexploitatie: Nee  Totale omvang krediet: €

Financiële dekking:

Investering: Nee Totale omvang krediet: €

Afschrijvingstermijn:

Gebruikt rentepercentage: %

Looptijd krediet:

Is de regeling kredieten van 

toepassing: Ja/Nee

Omvang aangevraagd 

krediet (excl BTW)

€

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

Overige exploitatielasten

Baten

Saldo ten laste van de 

algemene middelen

Waarvan nog niet gedekt

Toelichting

Deze voordracht betreft niet een concreet investeringsvoorstel. De Verordening 
huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam is het formele kader voor de 
aanvragen door schoolbesturen voor het volgende Onderwijshuisvestingsprogramma. 
Na de beoordeling van deze aanvragen worden de benodigde financiële middelen 
aangevraagd bij de voorjaarsnota. Daarnaast is er het Meerjaren Investeringsplan 
(MIP)/onderdeel voorjaarsnota. Daarin worden de investeringen op langere termijn 
(over meerdere jaren) begroot op basis van het vastgestelde Integrale 
Huisvestingsplan. 

Het nu voorliggende advies betekent een toename van de investeringen ten opzichte 
van de vastgestelde MIP voor 2019-2022: 

2020 2021 2022
MIP kader 2019-2022 totaal 
onderwijshuisvesting

€ 211,2   
mln

€ 166,8   
mln

€ 163,4   
mln
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Groene en uitdagende 
schoolpleinen

+€ 0,33 mln +€ 0,65 mln +€ 0,59 mln

Indexering* + € 16,6   
mln

+€ 12,9   
mln

+ € 11,7   
mln

Zoals ieder jaar zal de actualisatie van de MIP en de extra benodigde middelen 
worden aangevraagd bij de voorjaarsnota / MIP. 

- Schoolpleinen: Indien deze voor de schoolpleinen niet zullen worden 
toegekend, dan zal de dekking binnen de gereserveerde begroting onderwijs 
in het meerjareninvesteringsprogramma 2020-2023 worden gevonden. Er zal 
(zoals altijd) een integrale afweging gemaakt worden welke aanvragen voor 
voorzieningen wel of niet worden toegekend. 

- Indexering: In de Verordening is vastgelegd dat de indexering volgens BDB-
index plaats vindt. Deze indexering wordt jaarlijks bij de voorjaarsnota 
aangevraagd en in de MIP verwerkt. Dit heeft zowel betrekking op de 
lopende, nog niet aanbestede projecten, als de toekomstige investeringen. (* 
In bovenstaande tabel is de indexering van lopende projecten nog niet 
opgenomen.)

- De extra kosten voor BENG zijn reeds in de MIP 2019-2022 opgenomen en 
hebben voor deze jaarschijven geen financiële consequenties. Voor 2023 zal 
dit nog in de MIP worden aangevraagd.

Geheimhouding

n.v.t.

Stukken

Meegestuurd Bijlage 1_ Bijlage IV: Indexering en normbedragen voor vergoeding (prijspeil 2019)
Bijlage 2_Toelichting Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 
2018
Bijlage 3_Resultaten Op overeenstemming gericht overleg Verordening 
huisvestingsvoorzieningen Bijlage IV 

Ter inzage gelegd

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Ageeth Bergshoeff  06 28364119, a.bergshoeff@amsterdam.nl

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris
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