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1 Vertrekpunt

Het Mill-Hillcollege is een school voor voortgezet onderwijs voor mavo, havo, atheneum en 
gymnasium en is gevestigd aan de Venneweg 42 te Goirle. Het gebouw heeft een totale oppervlakte 
van ongeveer 10.600 bruto vierkante meter en huisvest momenteel circa 1.460 leerlingen. Het 
schoolgebouw bestaat uit diverse gebouwdelen waarvan het grootste deel uit de jaren 70 stamt. 
Vanaf 1990 is in verschillende fasen een aantal uitbreidingen gerealiseerd.

Het gebouw verkeert op het eerste oog in redelijke bouwtechnische staat. Het schoolbestuur 
(Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, hierna: OMO) en de schooldirectie zijn altijd goed met het 
gebouw omgegaan en tevens overwegend tevreden met het gebouw. De beschikbare financiële 
middelen zijn echter niet toereikend om het onderhoud op het gewenste niveau te continueren. 
Daarnaast vraagt een gebouw van deze leeftijd om aanpassingen in verband met de veranderde 
onderwijsvisie. Schoolbestuur/-directie hebben te kennen gegeven het gebouw geschikt te willen 
maken, zodat nog het tenminste 20 jaar goed te exploiteren is. De school is sinds augustus 2016 met 
de gemeente in gesprek over (een vorm van) financiële compensatie/participatie, dit vanuit de 
gedachte dat aanpassingen die aan het pand verricht worden de levensduur zullen verlengen. De 
school en de gemeente trekken hier samen in op binnen de regiegroep die kijkt naar toekomstige 
huisvesting van het Mill-Hillcollege.

Vanaf de eerste calculaties is er rekening gehouden met de staat van onderhoud, de 
beheersbaarheid van het binnenklimaat, de relatie met frisse scholen klasse B, de 
energieconsumptie en de gewenste functionele aanpassingen. De omvang van het gebouw speelde 
daarbij geen rol.

Om tot een juiste analyse te komen, heeft de regiegroep in een vroegtijdig stadium besloten het 
bestaande gebouw op te splitsen in de gebouwdelen A, B, C en D. Dit maakt het mogelijk om 
onderbouwd per gebouwdeel een oordeel te vellen over het nut c.q. de noodzaak van renovatie dan 
wel vervangende nieuwbouw. Aanleiding hiertoe waren het grote verschil in bouwjaren van de 
verschillende bouwdelen en de uitkomsten van de eerste kostencalculaties. Van belang is dat het 
verschil in bouwjaren ook een verschil in verantwoordelijkheid voor het gebouw met zich brengt.

Zoals vermeld, vormde de bestaande situatie het uitgangspunt voor nadere analyse. Hieronder 
wordt de bestaande situatie nader beschreven.
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1.1 Leeftijd gebouw
In onderstaande afbeelding staan de gebouwdelen met hun stichtingsjaar of laatste jaar van 
aanpassing weergegeven.

Figuur 1: Inzicht leeftijd gebouwdelen

1.2 Gebouwdelen
In onderstaande figuur zijn de vier gebouwdelen weergegeven zoals gehanteerd in de verdere 
doorrekening.
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In onderstaande tabel is de huidige omvang van het gebouw weergegeven.

Bestaand gebouw
gebouwdeel omvang (in m2 bvo)

A 2.200
B 4.193
C 2.576

D - onderwijs 512
D- bewegingsonderwijs 1.218

Totaal 10.699

Tabel 1: omvans bestaand gebouw

NB: het gebouwdeel D bestaat uit 512 bruto vierkante meter onderwijsruimten en daarnaast 1.218 
bruto vierkante meter voor bewegingsonderwijs.

1.3 Functionele aanpassingen
In onderstaande figuur zijn de functionele aanpassingen benoemd die meegenomen zijn in eerste 
doorrekeningen. Deze aanpassingen bevinden zich allemaal in de bouwdelen A en B. Zoals uit het 
vervolg van deze rapportage blijkt, is het handhaven van dit deel van het gebouw niet wenselijk. De 
functionele aanpassingen zoals geformuleerd zijn daarom feitelijk niet langer relevant, omdat deze 
in de te realiseren nieuwbouw kunnen worden opgenomen.
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1.4 Huidige locatie
In onderstaande afbeelding is de huidige locatie van het Mill-Hillcollege weergegeven. Hierin zijn 
ook de onderscheiden gebouwdelen aangeduid.

Figuur 4: afbeelding bestaand gebouw met gebouwdelen

Aan de noordkant van het perceel is het parkeerterrein gelegen. Aan de zuidkant ligt het sportveld. 
Nabij gebouwdeel D ligt de voornaamste fietsenberging, te weten de fietsflat. Tegenover de school 
liggen particuliere woningen. Ook nabij het sportveld (westelijke zijde van de Venneweg) ligt een 
particuliere woning, te weten de voormalige conciërgewoning. Tussen het voorterrein van de school 
en het sportveld ligt nog een bromfiets-/scooterstalling.
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2 Toekomstige omvang

Uitgangspunten
Het huidige schoolgebouw voldoet qua oppervlakte nagenoeg aan de vierkante meters die op basis 
van het geprognosticeerde leerlingenaantal noodzakelijk zijn. Voor de toekomstige 
huisvestingsomvang zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Voor het leerlingenaantal is uitgegaan van 1.450 leerlingen op basis van de leerlingenprognose 

opgesteld door het Mill-Hillcollege, gedateerd januari 2018. Dit rapport is als separaat 
document beschikbaar.

• Voor de verdeling van de leerlingen over de onderwijssoorten is de ILT 2017 (leerlingentelling 
op 1 oktober 2017)aangehouden.

• Het huidige gebouw heeft een omvang van 8.969 bruto vierkante meter exclusief gebouwdeel D. 
Dit gebouwgedeelte heeft een gym gerelateerde oppervlakte van 1.218 bruto vierkante meter 
en een onderwijsgerelateerde oppervlakte van 512 bruto vierkante meter.

Aantal leerlingen
Volgens de ILT 2017 zijn de leerlingen van het Mill-Hillcollege als volgt verdeeld:
• Onderbouw: 528 leerlingen
« Havo/vwo: 723 leerlingen
• Theoretische leerweg: 210 leerlingen
In totaal 1.461 leerlingen.

Voor de toekomstige situatie wordt uitgegaan van 1.450 leerlingen. Wanneer de verhouding tussen 
de onderwijssoorten gelijk wordt gehouden, resulteert dat in de volgende verdeling van leerlingen:
• Onderbouw: 524 leerlingen
• Havo/vwo: 718 leerlingen
• Theoretische leerweg: 208 leerlingen

Normatieve ruimtebehoefte
In onderstaande tabel is voor de 1.450 leerlingen de normatieve ruimtebehoefte (exclusief 
bewegingsonderwijs) weergegeven.

Normatieve ruimtebehoefte
omschrijving aantal leerlingen aantal m2 bvo
vaste voet 980
onderbouw 524 3.238
havo/vwo bovenbouw 718 4.200
theoretische leerweg 208 1.334
totaal 1.450 9.752
Tabel 2: inzicht normatieve ruimtebehoefte

Indicatie omvang benodigd schoolterrein
Voor de terreinbehoefte voor een voortgezet onderwijs school is in de verordening niets vastgelegd. 
Hiervoor is een vuistregel te hanteren in deze fase waarbij twee maal de voetprint wordt 
aangehouden. Het schoolgebouw exclusief bewegingsonderwijs heeft een ruimtebeslag van 9.752 
bruto vierkante meter. Normaliter wordt de aanname gedaan van realisatie in twee bouwlagen 
waardoor de voetprint voor het schoolgebouw teruggebracht wordt naar circa 5.900 vierkante 
meter. Echter, in dit vraagstuk gaat het ook om het deels handhaven van een bestaand gebouw 
waarmee niet alles in twee bouwlagen gerealiseerd kan worden.
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Voor het bewegingsonderwijs is de ruimtebehoefte afgerond drie gymzalen. Deze hebben een 
ruimtebeslag van circa 550 bruto vierkante meter per stuk uitgaande van een sportvloer van 308 
functionele vierkante meter (KVLO-normering). Het ruimtebeslag van de gymzalen komt daarmee 
qua voetprint op 1.650 vierkante meter. Dit aantal vierkante meters sluit nagenoeg aan bij de 
normering die op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs voor 
bewegingsonderwijs wordt gehanteerd.

Wanneer uitgegaan wordt van volledige nieuwbouw is het gebruikelijk dat het gebouw in meerdere 
bouwlagen gerealiseerd wordt. In deze fase van haalbaarheid wordt een percentage van 60% 
gehanteerd. Deze 60% van het ruimtebeslag is grondgebonden en de overige meters liggen op de 
verdieping. Dit geldt voor de onderwijsmeters. Voor de gymzalen is grondgebonden het 
uitgangspunt. 1

In onderstaande tabel is deze terreinbehoefte weergegeven exclusief de benodigde sportvelden 
zoals deze ook is aangehouden in het verrichte locatie-onderzoek (d.d. 31 augustus 2018 met 
kenmerk 918110/20180831 /DD). Het locatie-onderzoek is als separaat document beschikbaar.

Indicatie terreinbehoefte
omschrijving omvang (in m1 2) opmerking

footprint onderwijsgebouw 5.851 2 bouwlagen (totaal 9.752 m2); 60% grondgebonden
footprint bewegingsonderwijs 1.650
subtotaal gebouwen onderwijs en beweging 7.501
pleinvoorziening 580 0,4 vierkante meter per leerling
fietsenberging leerlingen 1.740 aanname: 80% gaat met de fiets
fietsenberging personeel 86 aanname: 57 plaatsen
buitenberging en afvalcontainers 64 stelpost
parkeerplaatsen eigen terrein 2.125 aanname: 86 plaatsen
verkeersruimte terrein (entree, paden, circulatie e.d.) 1.210 10% van het terreinoppervlak excl. groenvoorziening
groenvoorziening 1.644 aanname: 3 meter strook langs terreingrens
subtotaal terreinbehoefte exclusief sportvelden 14.949
sportvelden PM nadere specificatie
totaal terreinbehoefte inclusief sportvelden 14.949 let op: nog PM-post sportvelden

Tabel 3: indicatie terreinbehoefte

In het locatie-onderzoek is een bandbreedte voor de sportvelden aangehouden:
• Omvang conform de capaciteit van de gymzalen: circa 1.000 nuttige vierkante meter oftewel 

1.650 bruto vierkante meter (ongeveer drie sportvloeren).
• Omvang conform huidig sportveld: circa 16.000 vierkante meter.

Dit geeft een bandbreedte qua omvang voor de locatie van circa 16.600 tot 31.000 vierkante meter. 
In dit onderzoek wordt uitgegaan van een benodigde terreinbehoefte van circa 16.000 vierkante 
meter inclusief bewegingsonderwijs als werkhypothese (afgerond 14.949 plus 1.000 vierkante 
meter). In een later stadium gaan gemeente en schoolbestuur in gesprek over de omvang van het 
toekomstige sportveld.

1 Binnen OMO wordt voor een dergelijk gebouw uitgegaan van drie bouwlagen. Vooralsnog is twee bouwlagen als uitgangspunt
aangehouden omdat dit meer passend is in de omgeving. Bij het uitgaan van drie bouwlagen is minder terrein benodigd.
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Indicatie omvang sportvelden
Voor de omvang van de sportvelden bestaat binnen de Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs geen normering. Hier gaan we per sportveld uit van het ruimtebeslag van de sportvloer 
binnen. Voor het voortgezet onderwijs adviseren wij een sportvloer van 308 functionele vierkante 
meter (KVLO-normering). De behoefte aan gymzalen is drie. De indicatieve omvang van de 
sportvelden bedraagt daarmee circa 1.000 nuttige vierkante meter (afgerond naar boven). Echter, 
dit is een minimale richtlijn om de omvang te bepalen wanneer uitgegaan wordt van een nieuwe 
situatie. Het Mill-Hillcollege beschikt in de bestaande situatie over een sportveld van omvang.
Vanuit de school is bewegingsonderwijs belangrijk om de gezondheid van leerlingen, het bevorderen 
van bewegen en gezonde leefstijl te stimuleren. Daarnaast wordt het sportveld als kwaliteit 
beschouwd door ouders en leerlingen. De school wil deze kwaliteit en dus de omvang van het 
sportveld in de toekomst behouden. Qua omvang kan de kadastrale kavel met kenmerk E-4804 
aangehouden worden. Deze heeft een omvang van 8.669 vierkante meter. In de uitwerking van de 
scenario’s dient bekeken te worden hoe hiermee omgegaan wordt.
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3 Mogelijke scenario’s

3.1 Tussenconclusie
In de regiegroep is uitvoerig gekeken naar de afzonderlijke gebouwdelen en hoe met elk 
gebouwdeel om te gaan. Hierbij gaat het om de keuze tussen renovatie/levensduurverlenging of 
vervangende nieuwbouw. Uit het denkproces om te komen tot toekomstige huisvesting van het Mill- 
Hillcollege zijn uiteindelijk twee mogelijke scenario’s naar voren gekomen, te weten:
® Scenario 1: volledige vervangende nieuwbouw.
• Scenario 2: nieuwbouw gebouwdelen A en B en renovatie gebouwdelen C en D.

Voor scenario 1 worden de investeringskosten geraamd op € 26.429.550,-. Als basis voor deze 
berekening is niet de normvergoeding leidend, maar wordt een marktconforme prijs gehanteerd 
inclusief BENG. Voor scenario 2 worden de investeringskosten geraamd op € 21.712.944,-. Ook 
hierbij is een marktconforme prijs gehanteerd, met dien verstande, dat voor de renovatie van de 
gebouwdelen C en D de uitkomsten van de door Vitrivius uitgevoerde kostencalculatie leidend zijn. 
Beide scenario’s zijn gebaseerd op prijspeil 2018.

Vergelijk scenario's
volledige vervangende nieuwbouw
- schoolgebouw €22.429.600
- bewegingsonderwijs €3.465.000
sloopkosten t.b.v. nieuwbouw €534.950
totaal nieuwbouw €26.429.550
totaal scenario nieuwbouw A en B met renovatie C en D €21.712.944
verschil €4.716.606
percentage renovatie versus nieuwbouw 82%

Tabel 4: vergelijk scenario’s

Als hoofdstelregel geldt dat wanneer de kosten voor renovatie of levensduurverlening meer dan 70% 
van de nieuwbouwkosten bedragen, dan is nieuwbouw vanuit bedrijfseconomisch oogpunt het te 
verkiezen scenario. De boekwaarden zijn separaat van deze afweging gehouden en worden als 
eenmalige investering behandeld.

Op basis van bovenstaande is de conclusie dat volledige vervangende nieuwbouw te verkiezen is 
boven het scenario waarin deels vervangende nieuwbouw en renovatie gecombineerd worden. 
Echter, op deze conclusie is een aantal nuanceringen te maken:
• Gebouwdeel C stamt uit 1996 en is daarmee 22 jaar oud. Vanuit de gemeente is in het Integraal 

Huisvestingsplan 2004-2011 benoemt dat na een tijdsbestek van 40 jaar een schoolgebouw is 
afgeschreven en er behoefte kan zijn aan renovatie om de technische (en functionele) staat van 
het gebouw weer op niveau te brengen en daarmee de levensduur van het gebouw te verlengen.

• In de gebouwdelen C en D is de afgelopen jaar aanzienlijk geïnvesteerd. Vervangende 
nieuwbouw betekent vervroegde afschrijving van deze investeringen. Daarnaast heeft de 
gemeente het beeld dat met een realistische investering in gebouwdeel D de lokalen voor 
bewegingsonderwijs weer langere tijd inzetbaar zijn.

Bovenstaande nuanceringen hebben geleid tot de volgende tussenconclusie binnen de regiegroep:
• Er is consensus over het uitgangspunt om vervangende nieuwbouw te realiseren voor de 

gebouwdelen A en B.
• Voor de gebouwdelen C en D bestaat vanuit de schooldirectie de voorkeur om eveneens over te 

gaan tot vervangende nieuwbouw. Vanuit de gemeente wordt geopteerd voor renovatie van de 
gebouwdelen C en D. Deze beide opties zijn in de verdere scenario’s vanaf paragraaf 3.2 
meegenomen.
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3.2 Locaties
Voor de uitvoering van de in paragraaf 3.1 genoemde scenario's zijn de volgende locaties in beeld 
gebracht en met elkaar vergeleken:
• De huidige schoollocatie
• Het sportveld
• Een combinatie van de huidige schoollocatie versus het sportveld (zogenaamde ‘omklapvariant’)
• Boschkensplan 4B
• Een combinatie van Boschkensplan 4B versus het sportveld

Het resultaat van dit onderzoek is verwerkt in het 'Rapport locatieonderzoek Mill Hillcollege', 
gedateerd 31 augustus 2018, met kenmerk 918110/20180831 /DD. Ook dit rapport is als separaat 
document beschikbaar. In het locatieonderzoek is afhankelijk van de gekozen denkrichting een 
nadere weging gegeven aan de potentiële locaties. Hieruit zijn beargumenteerd een tweetal 
voorkeursscenario's naar voren gekomen, die bekrachtigd zijn in de regiegroep.

Scenario 1: volledige vervangende nieuwbouw
Bij dit scenario heeft Boschkensplan 4B de voorkeur. Via toepassing van deze variant is voor lange 
tijd adequate huisvesting gegarandeerd. Tevens is er sprake van een duidelijke en een logische 
scheiding van de functies wonen en onderwijs. Op de vrijvallende locaties (huidige schoollocatie en 
sportveld) kan een goede woningbouwontwikkeling plaatsvinden. Het verwerven van de gronden 
vormt een risico en hier zal als eerst onderzoek naar moeten worden gedaan. In deze optie is het 
zaak dat de verkeersdoorstroming op de Rillaersebaan wordt gefaciliteerd. De demarcatie van de 
eigendomsposities wordt in bijlage 1 van dit rapport geschetst. Een mogelijkheid daartoe is in het 
locatieonderzoek beschreven. Ook op andere onderdelen zal rekening moeten worden gehouden 
met extra infrastructurele kosten (zie paragraaf 5.3).

Scenario 2: nieuwbouw van de gebouwdelen A & B en renovatie van de gebouwdelen C & D 
Dit scenario wordt de 'omklapvariant' genoemd en heeft als voordeel dat de nieuwbouw in de 
directe omgeving van de te handhaven gebouwdelen kan worden gerealiseerd. Het is dan ook een 
logischer scenario dan de combinatie van Boschkensplan 4B versus het sportveld. Voor de realisatie 
van dit scenario is ook minder grondaankoop nodig. Omdat de afstand tot de Rillaersebaan groter is 
dan bij scenario 1, is de impact op de verkeersdoorstroming op dit tracé gering. Tot slot kan de 
huidige fietsflat worden behouden en zullen de extra infrakosten lager zijn dan bij toepassing van 
scenario 1 (zie paragraaf 5.3).

cr-An-a-r-m-lc-ookqü .ui ei i n li c a Hellopuia a l<1 Hptp 7ijn npqpnnmpn in
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3.3 Bestemmingsplan huidige locatie en sportveld
Nevenstaande afbeelding geeft de bestemming weer. De 
locatie van de school en het terrein heeft een 
maatschappelijke bestemming en kent het kadastrale 
nummer E-4803.

De sportvelden hebben het kadastrale nummer E-4804 
en de bestemming maatschappelijk. Links van dit 
perceel is ook een maatschappelijke bestemming.
Rechts van het perceel ook, maar op dit perceel met 
nummer E-4806 staan voornamelijk bomen.

De particuliere woning (in casu de voormalige 
conciërgewoning) is het gele perceel met kadastraal 
nummer E-4805.

Het perceel E-4803 is juridisch eigendom van Ons 
Middelbaar Onderwijs en de gemeente bezit het 
economisch claimrecht op gebouw en terrein. De 
percelen E-4804 en E-4806 zijn in juridisch en in 
economisch eigendom van Ons Middelbaar Onderwijs (zie 
bijlage). De percelen hebben de volgende omvang:
• E-4803 28.106 vierkante meter
• E-4804 8.669 vierkante meter
• E-4806 2.466 vierkante meter
Totaal een beschikbaar perceel van 39.241 vierkante 
meter.

De toegestane bouwhoogte is zodanig dat twee bouwlagen mogelijk zijn. Het bouwvlak is strak 
rondom het bestaande schoolgebouw gelegd waardoor bij bouwplannen buiten deze contouren een 
bestemmingsplanprocedure noodzakelijk zal zijn (de zwaarte is afhankelijk van de plannen).

3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen
Nabij de schoollocatie is het uitbreidingsgebied De 
Boschrand in ontwikkeling. In nevenstaande 
afbeelding is het uiteindelijke eindbeeld 
weergegeven.

Op dit moment gaat het om 33 woningen met een 
maximale kavelgrootte van 500 vierkante meter.

Het plangebied is begrensd aan de oostkant door 
het fietspad naar het Mill-Hillcollege, in het zuiden 
door de Rillaersebaan, in het westen door de 
Boschring en in het noorden door een bosgebied.

De ontwikkeling heeft geen directe invloed op de 
locatie van de school en de sportvelden.

Fisuur 6: ontwikkeling De Boschrand
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4 Financiële uitgangspunten

4.1 Toepassing normvergoeding
Voor de gemeente Goirle is de normvergoeding het vertrekpunt om vanuit te denken. In de 
doorrekeningen worden uitgangspunten van Vitruvius aangehouden maar voor de gemeente vormt 
de normvergoeding een referentiepunt. Hieronder is voor twee scenario’s het referentiepunt in 
beeld gebracht.

Scenario 1: volledige vervangende nieuwbouw
Dit scenario behelst het slopen van het bestaande gebouw en het realiseren van volledige 
vervangende nieuwbouw.

Voor de vergoeding ‘vervangende nieuwbouw’ wordt er vanuit gegaan dat de vergoeding voor ‘vaste 
voet algemeen (schaalafhankelijke kosten)’ en de vergoeding voor ‘vaste voet algemene sectie’ ook 
van toepassing is. Daarnaast is voor sloopkosten van het bestaande gebouw de vergoeding voor 
terreinen aangehouden. Voor de gymzalen is de aparte vergoeding aangehouden. In onderstaande 
tabel is de verdeling opgenomen.
Normatieve vergoeding
omschrijving omvang (in m2 bvo) bedrag

algemene ruimte
vaste voet algemeen (schaalafhankelijke kosten)

9.752 € 10.446.679
€116.691

vaste voet algemene sectie €319.813
sloopkosten oude gebouwen (kosten voor terreinen) 10.699 €479.422
subtotaal € 11.362.605
bewegingsonderwijs (3 gymzalen) €2.178.470
totaal €13.541.075

Tabel 5: normatieve vergoeding vervangende nieuwbouw

De genoemde vergoeding is gebaseerd op de normbedragen 2018. De nieuwbouw heeft een 
normatieve omvang van 9.752 bruto vierkante meter. Voor het bewegingsonderwijs is uitgegaan van 
3 gymzalen.

Scenario 2: sloop en nieuwbouw gebouwdeel A & B en renovatie delen C & D
Dit scenario behelst het slopen van de gebouwdelen A en B en het plegen van vervangende
nieuwbouw.

Voor de vergoeding ‘vervangende nieuwbouw’ wordt er vanuit gegaan dat de vergoeding voor ‘vaste 
voet algemeen (schaalafhankelijke kosten)’ en de vergoeding voor ‘vaste voet algemene sectie’ ook 
van toepassing is. Daarnaast is voor sloopkosten van het bestaande gebouw de vergoeding voor 
terreinen aangehouden. In onderstaande tabel is de vergoeding opgenomen.
Normatieve vergoeding
omschrijving omvang (in m2 bvo) bedrag

algemene ruimte 6.664 €7.138.673
vaste voet algemeen (schaalafhankelijke kosten) €116.691
vaste voet algemene sectie €319.813
sloopkosten oude gebouwen (kosten voor terreinen) 6.393 €286.470
totaal €7.861.647

Tabel 6: normatieve vergoeding omklapvariant

Bovenstaande vergoeding is gebaseerd op de normbedragen 2018. De nieuwbouw van 6.664 bruto 
vierkante meter aangevuld met het resterende bestaande gebouwdeel C van 2.576 bruto vierkante 
meter en het bestaande bouwdeel D - onderwijsmeters ad 512 bruto vierkante meter (zie paragraaf 
1.2). Dat resulteert totaal in een normatieve omvang van 9.752 bruto vierkante meter.
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4.2 Renovatie- en verbeterkosten
In onderstaande tabel zijn de renovatie- en verbeterkosten weergegeven.
Vertrekpunt renovatiekosten

I gebouwdeel bouwkosten (raming Vitrivius) bijkomende kosten (25%) btw (21%) totaal stichtingskosten bedrag per m2 bvo

A €2.038.370 €509.593 €535.072 €3.083.035 € 1.401
B €3.226.990 €806.748 €847.085 €4.880.822 €1.164
C € 2.494.820 €623.705 €654.890 €3.773.415 € 1.465
D €1.515.821 €378.955 €397.903 €2.292.679 €1.325

(totaal €9.276.001 €2.319.000 €2.434.950 € 14.029.952 €1.311

Tabel 7: inzicht geraamde renovatie- en verbeterkosten

Voor de berekening van de renovatiekosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
o Qua afschrijvingstermijnen is gerekend met 20 jaar voor renovatie/levensduurverlenging, 
e De rekenrente is gesteld op 2%.
• De kosten worden geactiveerd en in de nieuwe kapitaallast verdisconteerd.
» Het streven is om het project op zodanige wijze uit te voeren dat de kosten van tijdelijke 

huisvesting nihil zijn.
• Memo Vitruvius d.d. 2 mei 2017 aangevuld met 3% verhoging naar prijspeil 2018.

4.3 Boekwaarden
Zowel vanuit de gemeente als het bevoegd gezag is sprake van een boekwaarde. Hieronder zijn 
beide boekwaarden weergegeven per 1-1-2020 en toegerekend aan de respectievelijke gebouwdelen 
(geheel of naar rato van omvang vierkante meters).

Boekwaarde gemeente
In onderstaande tabel is de boekwaarde vanuit de gemeente weergegeven.
Boekwaarde gemeente Goirie tb.v. Mill-Hillcollege geactualiseerd naar 1-1-2020

nr omschrijving boekwaarde 1-1-2020 gebouwdeel A B C D buiten nv.L

1 renovatie buïtenschïl €4.114,55 AB €4.115
2 Uitbreiding Mill Hill € 429.072,36 C € 429.072

3 VHO 2004 Mill Hill €0,00 n.v.t €0

4 renovatie buitengevel Mill Hill €126.773,63 AB €126.774

5 twee permanente schoollokalen €156.944,70 B € 156.945

6 kantoor ruimte Mill Hill €23.836,80 B €23.837

7 Twee bergingen en sanitaire voorz. Mill Hill € 47.673,60 D € 47.674

8 Saneren asbest € 13.043,80 B € 13.044

9 Aanvullende le inrichting € 18.604,99 n.v.t €ia605

10 vervangenhekwerk/poorten Mill Hill € 43.719,00 BT € 43.719

11 le inrichting twee permanente leslokalen €9.099,20 n.v.t € 9.099

12 asbestsanering vernsterbankenMillHïll €6.560,00 B €6.560

Totaal €879.442,63 Totaal € 130.888 € 200.385 €429.072 € 47.674 € 43.719 € 27.704

gecorrigeerd €45.042 € 286.231 € 429.072 € 47.674 € 43.719 € 27.704

Tabel 8: boekwaarde gemeente Goirie

NB: In de toerekening van de boekwaarden naar de gebouwdelen heeft een correctie 
plaatsgevonden. Deze correctie heeft betrekking op de post ‘renovatie buitengevel’. Deze betreft 
zowel de gebouwdelen A als B. Deze post is naar rato van het aantal bruto vierkante meters per 
gebouwdeel verdeeld over de gebouwdelen.
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Boekwaarde bevoegd gezag (OMO)
Vanuit OMO is de boekwaarde aangeleverd per gebouwdeel. De investeringen die ‘verhuisbaar’ zijn 
zoals meubels en ICT-benodigdheden, zijn eruit gehaald. Dit is in onderstaande tabel weergegeven.

Boekwaarde bevoegd gezag Mill-Hillcollege per 1-1-2020

| gebouwdeel boekwaarde 1-1-2020 specifieke investerinsen A B C D buiten 0

A €81.342 €81.342 €81.342

AB € 6.754 €2.324 €4.430 €6.754

ABC €30 €7 €14 €8 €30

B €930.290 €695.915 € 1.626.205 € 1.626.205

BC €4.024 € 2.492 €1.531 € 4.024

Buiten -€2.434 €451.613 €449.179 €449.179

C €31.348 €31.348 €31.348

D €72.782 €82.190 € 154.972 € 154.972

O €2.694 € 30.000 €6.723 €12.813 € 7.872 €5.287 € 32.694

Totaal € 1.126.829 € 1.259.718 € 90.396 € 1.645.954 €40.759 € 160.259 €449.179 €0 € 2.386.547

Tabel 9: Boekwaarde bevoegd gezag OMO

4.4 Normvergoeding in beeld
De basis voor het verstrekken van een vergoeding voor een voorziening in de huisvesting ligt vast in 
de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Goirle. Voor het realiseren 
van vervangende nieuwbouw wordt als vertrekpunt de normvergoeding gehanteerd. Deze 
vergoeding, waarin de eisen van het Bouwbesluit zijn meegenomen, is gebaseerd op het principe 
van sober en doelmatig. De normvergoeding wordt jaarlijks op voorspraak van de prijsbijstelling 
vanuit de overheid verhoogd.

Over de hoogte van de normvergoeding wordt al jarenlang gediscussieerd. Vast staat, dat de 
normvergoeding in de huidige bouwconjunctuur ontoereikend is. Hoewel deze vergoeding jaarlijks 
wordt geïndexeerd, is er van het volgen van de werkelijke prijsontwikkelingen geen sprake. In 
november 2017 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangekondigd dat de 
normen zijn achtergebleven bij de bouwkosten en dat een school niet gebouwd kan worden voor de 
normbedragen. Niet alleen de aantrekkende bouwmarkt, maar ook de hogere kwaliteits- en 
duurzaamheidseisen zijn hier debet aan. Daarom heeft de VNG gemeenten in maart 2018 
voorgesteld de normvergoeding met 40% te verhogen. Op lokaal niveau dient de gemeenteraad te 
besluiten of dit advies wordt overgenomen. De VNG stelt dat gemeenten er dan vanuit kunnen gaan 
dat de normvergoeding in hun verordening weer marktconform is. Door de PO- en VO-Raad wordt dit 
betwijfeld. Ook de ingeschakelde externe adviseur ICSadviseurs en het bestuur OMO wijzen met 
duiding naar referentieprojecten op het tegendeel. Enerzijds omdat vanaf 2020 BENG2 ook geldt 
voor de nieuwbouw van onderwijsgebouwen en anderzijds door de vigerende prijsontwikkelingen in 
de bouwmarkt. Hieronder zijn bovenvermelde ontwikkelingen nader gevisualiseerd.

Vooralsnog is de aangekondigde verhoging van de normvergoeding met 40% voor de gemeenten een 
uitdaging. De gemeenten krijgen het geld namelijk niet gecompenseerd in de algemene uitkering en 
zullen de extra bedragen dus ergens anders vandaan moeten halen. In opdracht van het VNG- 
bestuur wordt momenteel onderzocht of in het kader van de financieel-bestuurlijke verhoudingen 
tussen het Rijk en de gemeenten compensatie door de rijksoverheid noodzakelijk is.

2 BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de 
Europese richtlijn EPBD (Energy Performance of Building Directive).
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In onderstaande tabel is een indicatieve verdeling van de kostencomponenten weergegeven in het 
geval van het scenario volledig vervangende nieuwbouw. De bedragen per bruto vierkante meter 
zijn indicatief en aan verandering onderhevig.

Inzicht norm onderwijsmeters 
(exclusief bewegingsonderwijs en 

sloopkosten)

bedrag perm2bvo 
(onderwijs)

investering volledige 
nieuwbouw

totaalbedragen €2.300 €22.429.600

BENG BENG €200 € 1.950.400

bouwkosten
conform wet- en 

regelgeving

verschil met 
huidige markt

€538 €5.242.744

VNG-advies norm
+40%

€446 €4.353.273

Normvergoeding Normvergoeding €1.116 € 10.883.183

Tabel 10: inzicht indicatieve verdeling kostencomponenten onderwijsmeters
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5 Financiële doorrekening

5.1 Scenario 1
Bij het scenario volledige vervangende nieuwbouw gaat de voorkeur uit naar het plan Boschkens 
fase 4B. De investeringskosten van dit scenario zijn in onderstaande tabel weergegeven (prijspeil 
augustus 2018).

Boschkensplan 4B
Omschrijving omvang (in m2 bvo) bedrag per m2 bvo Kosten
Terrein aankoop nieuw 10.295 PM
Terrein verkoop bestaand (E-4803) 28.106 (-) PM
Sloopkosten bestaand (A+B+C+D) 10.699 €50 €534.950
Nieuwbouw onderwijs 9.752 €2.300 €22.429.600
Nieuwbouw bewegingsonderwijs 1.650 €2.100 €3.465.000
Totaal (exclusief boekwaarden) € 26.429.550
Boekwaarde gemeente €879.442
Boekwaarde OMO €2.386.547
Totaal (inclusief boekwaarden) €29.695.539
Tabel 11: indicatie investeringskosten scenario 1

Toelichting:
• Bedrag per bruto vierkante meter: Het bedrag van € 2.300,- per bruto vierkante meter is een 

richtprijs, gebaseerd op marktconforme prijsontwikkelingen in 2018, geïndexeerd naar het 
prijspeil 2020.

• Terrein aankoop nieuw: dit betreft alleen de gronden van de drie particulieren (E-2524, E-2639, 
E-2641 en E-376). De overige percelen (E-2507 en E-2640) zijn eigendom van de gemeente.

• Terrein verkoop bestaand: dit betreft de gehele bestaande locatie (E-4803). Dit perceel is thans 
in juridisch eigendom van het schoolbestuur. De gemeente bezit het economisch claimrecht.
Het genoemde aantal vierkante meters is exclusief de percelen E-4804 en E-4806 (in juridisch en 
economisch eigendom van het schoolbestuur), die tot nader inzicht, afweging en besluitvorming 
als sportterrein voor de school in beeld blijven.

NB: voor de planontwikkeling is als uitgangspunt genomen dat gebouwd kan worden op het huidige 
maaiveld en geen sanering of extra ophogingen van het terrein aan de orde zijn (met uitzondering 
van ophogingen door uitkomende grond).
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5.2 Scenario 2
Dit betreft het scenario ‘de omklapvariant’. Deze variant is eerder als voorkeursscenario benoemd 
voor vervangende nieuwbouw van de gebouwdelen A en B in combinatie met renovatie van de 
gebouwdelen C en D. De investeringskosten van dit scenario zijn in onderstaande tabel weergegeven 
(prijspeil augustus 2018).

Omklapvariant
Omschrijving omvang (in m2 bvo) bedrag per m2 bvo Kosten

Terrein aankoop nieuw 11.135 PM

Terrein verkoop bestaand 11.000 (-)PM

Sloopkosten bestaand (A+B) 6.393 €50 €319.650

Renovatie C 2.576 €1.465 €3.773.840

Renovatie D 1.730 €1.325 €2.292.250
Nieuwbouw onderwijs 6.664 €2.300 €15.327.200

|ïotaal (exclusief boekwaarden) €21.712.940
Boekwaarde gemeente €402.696

Boekwaarde OMO €2.185.529

Totaal (inclusief boekwaarden) €24.301.165
Tabel 12: indicatie investeringskosten scenario 2

Toelichting:
® Terrein aankoop nieuw: dit betreft het deel van schoolbestuur OMO nu in eigendom heeft (E- 

4804 en E-4806).
• Terrein verkoop bestaand: dit betreft de bestaande locatie E-4803 minus het terreindeel

behorende bij gebouwdeel C en D (circa 11.000 vierkante meter). Een en ander dient nog exact 
nader te worden bepaald.

NB: in de kostenraming is rekening gehouden met het bouwrijp maken, de inrichting van het terrein 
en de grondverbetering. Indien paalfundering noodzakelijk is, wordt een aanvullende (genormeerde) 
vergoeding beschikbaar gesteld. Er is geen rekening gehouden met eventuele grondsanering, de 
aanleg van een sportterrein, asbest of een post onvoorzien.
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5.3 Additionele kosten
In beide scenario’s is ook nog sprake van additionele kosten. Het gaat daarbij in ieder geval om:
• De realisatie van een fietsenstalling: bij de 'omklapvariant' kan de bestaande fietsenflat in stand 

blijven; bij volledig vervangende nieuwbouw is verplaatsing aan de orde of het realiseren van 
een nieuwe fietsenstalling.

• De aanleg parkeerterrein*.
• Het treffen van verkeersvoorzieningen: het betreft hier met name het aanpassen van de 

Venneweg en het realiseren van een ontsluiting aan Rillaersebaan).
• De aanleg van nieuw sportveld.
• Eventuele verhuiskosten".

Er is een raming opgesteld van de civieltechnische kosten (vooralsnog m.u.v. de kosten van de 
aanleg van een nieuw sportveld). Deze in opgenomen in paragraaf 5.3.

Indicatie additionele kosten (inclusief btw)
aard voorziening geraamde kosten voorziening scenario: volledige nieuwbouw scenario: omklapvariant in normvergoeding
fietsenstalling € 242.000 X n.v.t. ja
parkeerterrein € 278.300 X X ja (*)
verkeersvoorzieningen:
- omklapvariant € 157.300 n.v.t. X nee
- Boschkensplan 4B € 108.900 X X nee
ontsluiting parkeerplaats €284.350 X n.v.t. nee
totaal €913.550 €544.500
sportveld PM X X (gedeeltelijk) nee
verhuiskosten PM X X (gedeeltelijk) nee (**)

Tabel 13: indicatie additionele kosten

(*) In de normvergoeding is voorzien in beperkte terreininrichting; nader onderzoek moet uitwijzen 
uit welk budget de 86 parkeerplaatsen gefinancierd kunnen worden.

(**) als een school tijdens de realisatie van vervangende nieuwbouw gebruik kan blijven maken van 
het bestaande schoolgebouw bestaat aanspraak op bekostiging van de verhuiskosten voor één 
verhuizing; de vergoeding wordt vastgesteld op basis van de feitelijke kosten.

Naar huidig inzicht wordt er vanuit gegaan dat er binnen de beide scenario’s geen tijdelijke 
huisvesting benodigd is.
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BIJLAGE 1: DEMARCATIE EIGENDOMSPOSITIE LOCATIES

In onderstaande afbeelding zijn de eigendomsposities weergegeven.

Figuur 7: Eigendomsposities (groeidocument, d.d. 05-04-2018) aangevuld met Percelen Boschkens 4B (Input 
start locatie onderzoek Mill-Hillcollege, d.d. 19-04-2018).

Nummer Kadastraal-nummer Eigenaar (economisch) Oppervlak (m2)
1 E-1449 Particulier 3.522
2 E-1450 Ons Middelbaar Onderwijs 791
3 E-4524 Particulier 1.646
4 E-4525 Particulier 796
5 E-4523 Ons Middelbaar Onderwijs 592
6 E-364 Gemeente Goirle 2.624
7 E-4803 Gemeente Goirle 28.106
8 E-4805 Particulier 865
9 E-4804 Ons Middelbaar Onderwijs 8.669
10 E-4806 Ons Middelbaar Onderwijs 2.466
11 E2639 Particulier 2.467
12 E376 Particulier 1.982
13 E2524 Particulier 3.258
14 E2507 Gemeente Goirle 6.248
15 E2640 Gemeente Goirle 3.964
16 E2641 Particulier 2.588

Tabel 14: inzicht eigendom percelen
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