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Geacht college,

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor de huisvesting van de school voor praktijkonderwijs van

het dr. Aletta Jacobs College.

Op 16 maart 2015 heeft de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer met een raadsbesluit de

voorwaarden geschapen waarbinnen het dr. Aletta Jacobs College de locatie Laan van de Sport 6

heeft kunnen aanschaffen voor haar school voor praktijkonderwijs.

Sindsdien zijn de omstandigheden waarbinnen de afspraken gemaakt zijn gewijzigd. Dit komt vooral

door de bevingsproblematìek waarmee de gemeente Hoogezand—Sappemeer geconfronteerd werd.

Om deze reden is de Laan van de Sport 6 ook opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (SOK)
die recent door partijen is getekend. Er is in de tussentijd hard gewerkt aan een oplossing.

In de bijlage vindt u een volledige uitwerking van de business-case. De business case is afgestemd
met de programmamanager scholenprogramma en uw ambtenaren.

Het doel is om te komen tot een definitief voorstel en financiering van een nieuwbouwplan voor het

praktijkonderwijs van het dr. Aletta Jacobs College.

Natuurlijk zijn we bereid om een nadere toelichting te geven op deze aanvraag.
/

/Ái met vriendelijke groet,

Bestuurder/algemeen directeur

dr. Aletta Jacobs College

Bijlage 1: Huisvestingsaanvraag dr. Aletta Jacobs College (toelichting)

Kopie aan: Programmamanager scholenprogramma dhr. M. Beishuizen
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Van : I. de Roo, directeur bestuurder dr. Aletta Jacobs College Hoogezand-Sappemeer
Datum : 15-2-2018

Aan : College van B&W Midden—Groningen
Betreft : update huisvestingsaanvraag AJC Prakt■kschool BIJLAGE 1 b■ aanvraag

Op 7 juni heeft het dr. Aletta Jacobs College een huisvestingsaanvraag gedaan voor nieuwbouw van

het praktijkonderwijs aan de Laan van de Sport 6, Hoogezand—Sappemeer.
_

Voor meer achtergrond informatie verwijzen wij naar onze eerste aanvraag van 7 juni 2017.

Het dr. Aletta Jacobs College verzoekt de gemeente Midden-Groningen om akkoord te gaan met

nieuwbouw van het praktijkonderwijs aan de Laan van de Sport 6 te Hoogezand en akkoord te

gaan met de bijbehorende investering en fin'ancieringsaanvraag, zoals hieronder is uitgewerkt.

Nieuwbouw ten opzichte van vernieuwbouw]renovatie

Met nieuwbouw kan er op een efficiënte manier met beperking van risico's aardbevings_bestendig
gebouwd worden, waarmee extra keuringskosten, tegenvallers (asbest) en faalkosten van een

renovatie/vernieuwbouw traject worden voorkomen.

De wijze waarop de nieuwbouw tot stand komt is voor het dr. Aletta Jacobs College nog onderwerp
van overleg tussen de betrokken partijen. Denk daarbij aan onderwerpen als bouwheerschap en de

bouworganisatievorm als Design & Built of de traditionele manier van bouwen.

Het bureau ABCNOVA heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van duurzaamheid in het

Convenant Scholenprogramma. Het ambitieniveau van het "Toekomstbestendig" maken van de

onderwijshuisvesting wordt in het onderzoek als volgt gedefinieerd:
. Het kwaliteitskader Ruimte-OK wordt gebruikt als richtsnoer van de kwaliteitsambities;
- Energieneutraal;
. ‘Het bereiken van maximale onderwijskundige en maatschappelijke meerwaarde.

Voor de nieuwbouw van het praktijkonderwijs aan de Laan van de Sport 6 wordt dit kader als

leidraad genomen.

1. Visie op onderwijs

Het dr. Aletta Jacobs College heeft een visie-document op onderwijs en huisvesting geschreven voor

het praktijkonderwijs. Wat zou het mooi zijn als er een duurzaam, toekomstbestendig gebouw komt

dat recht doet aan de leerlingen van het praktijkonderwijs en hun ontwikkeling. In de visie is ook

aandacht voor de duurzaamheid en de toekomstbestendigheìd van het gebouw, waarmee een

eventuele investering nog meer gerechtvaardigd is.

2. Toekomstbestendigheid

Toekomstbestendigheid gaat voor het dr. Aletta Jacobs College, maar ook voor de gemeente

Midden-Groningen over het optimaliseren van de onderwijshuisvesting in het licht van de krimp van

de bevolkingspopulatie, daarmee samenhangend de omvang van de beschikbare huisvesting en

duurzaamheid en kwalitatief goed onderw■s.
Door de nieuwbouw van het praktijkonderwijs aan de Laan van de Sport 6 en daarnaast door de

onderwijskundige samenwerking van het dr. Aletta Jacobs College met de CSG Rehoboth is een

optimalisatie van de onderwijshuisvesting mogelijk. Zodra het praktijkonderwijs verplaatst is naar de

Laan van de Sport kan CBS De Lichtbron intrek nemen in het pand aan de Van Heemskerckstraat,
waardoor de oude locatie van CBS De Lichtbron ook weer vrijkomt. Met de samenwerking tussen het



dr. Aletta Jacobs College en CSG Rehoboth en het op termijn vrijkomen van de oude locatie aan de

Erasmusweg kan deze oude locatie weer gebruikt worden als tijdelijke huisvesting of anderszins. Het

blijkt dat de huisvestingsoptimalisatie een puzzel op zich is met grote voordelen voor de

scholenhuisvesting in Midden-Groningen. Een belangrijk startpunt in deze optimalisatie is de

verplaatsing van het praktijkonderwijs. De verplaatsing draagt bij aan een betere afstemming tussen

de huisvestingscapaciteit en de aanwezige leerling populatie gebaseerd op actuele leerling prognoses

en efficiënter gebruik van praktijklokalen.

Door nieuwbouw kan op de meest duurzame manier en met de meest duurzame technieken een

duurzaam gebouw neergezet worden. Duurzaamheid in deze gaat vooral om beperking van de

uitstoot van C02 op de lange termijn, het niet meer in stand houden van een verouderd gebouw met

hoge onderhoudskosten en een inefficiënte inrichting, waarbij concessies gedaan moeten worden

aan de onderwijskundige vernieuwing.

3. Doelmatigheid

Wij denken dat nieuwbouw doelmatig is omdat dit meer bijdraagt aan de realisatie van de

huisvestingsdoelstelling en de kosten ervan in positieve verhouding staan met de beoogde
opbrengsten. Als we uitgaan van doelmatigheid of efficiëntie dan kunnen de volgende voor- en

nadelen benoemd worden:

Voordeel van nieuwbouw Laan van de Sport 6 boven renovatie:

_

Voordeel: — Het aardbevingsbestendig bouwen wordt eenvoudiger;
- Het voldoet aan het toekomstpakket;
- Het is procedureel eenvoudiger (overzichtelijk, geen keuring op renovatie);
— Het is een beperking van risico's van faalkosten/asbest/tegenva"ers/etc.;
- Het scheelt in doorlooptijd ( : beperkt);
- De kwaliteitvan het gebouw wordt optimaal;
- Het past in de duurzaamheidseisen;
- Het betekent een beperking van toekomstig onderhoud;
— Het betekent een beperking van de exploitatìekosten;
- Het TCO (Total Cost of Ownership) ligt lager.

Nadeel: - De totale initiële investering wordt hoger.



Benodigd bouwvolume

Het praktijkonderwijs kent een stabiele leerling populatie van ongeveer 116 leerlingen. Als we de

ruimtebehoefte berekenen volgens de normering en modellen van Ruimte OK komen we tot het

volgende:
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Oftewel bij 116 leerlingen is er een bruto ruimtebehoefte van 1.713 m2, inclusief een vaste voet

306 m2. .

Het huidige pand aan de Laan van de Sport 6, dat als gebouw de basis vormt voor het beoogde
praktijkonderw■s is 1.075 m2. Berekeningen van TROTS tonen aan dat een geoptimaliseerd nieuw

gebouw 1.000 m2 groot kan zijn.
Waarom denkt het dr. Aletta Jacobs College met minder m2 toe te kunnen dan de normberekening
ruimtebehoefte Ruimte-OK?

0 Het dr. Aletta Jacobs College ziet af van de vaste voet van 306 m2;
. Het dr. Aletta Jacobs College gaat gebruik maken van de praktijkruimtes van de hoofdlocatie

Laan van de Sport 4;
0 Het dr. Aletta Jacobs College heeft vastgesteld dat met een uitgemeten efficiënte inrichting

van de nieuwe locatie, 1.000 m2 niet ruim, maar passend is voor haar onderwijsbehoefte.

Het dr. Aletta Jacobs College gaat voor een nieuwbouw locatie van 1.000 m2 op een nieuw

fundament.



Bouwbudget

Marktanalyse

Het dr. Aletta Jacobs College heeft bouwmanagement bureau TROTS een schatting laten maken aan

de hand van een marktanalyse en normering Ruimte-OK van de kosten per m2 bij volledige
nieuwbouw.

Zij komen bij volledige nieuwbouw, inclusief fundament op een schatting van afgerond € 2.000,—
inclusief btw BVO. Het aanvullende duurzame en toekomstbestendìge pakket op basis van de eisen

van Ruimte OK bedraagt volgens Ruimte OK € 400,- per m2 inclusief btw.

Het maximale budget voor nieuwbouw van het praktijkonderwijs bij een BVO m2 van 1.000 bedraagt
dan € 2.400.000‚- inclusief btw.

Demarcatie:

a. Gebouw: Een schoolgebouw + aanvullende eisen ruimte Ok

i. Bouwkundig
ii. Installaties

iii. Aardbevingsbestendig
iv. Vaste inrichting (inclusief databekabeling, wifi, netwerk ed. )

1. Fietsenberging
v. Duurzaam conform bouwbesluit en eisen Ruimte OK

vi. Toekomstbestendig conform eisen Ruimte OK

vii. Honorarium adviseurs/architect
viii. Terrein inrichting: basis

ix. Exclusief: losse inrichting.
b. Vaste inrichting (alles wat aard en nagelvast zit): basis vaste inrichting inclusief.

Design & Built

Los van deze verkenning is er een Design & Built concept ontwikkelt voor het aardbevingsgebied,
waarbij volgens een gestructureerde uitwerking, rekening houdend met de eisen aan een

aardbevingsbestendig gebouw, een_volwaardige huisvestingsoplossìng wordt geboden.
Indicatief wordt hiervoor gerekend met een prijs met een € 1.750,- per m2 inclusief btw. Als we daar

een aantal specifieke wensen bij op tellen komen we afgerond op een prijs per m2 van maximaal

€ 2.000,— inclusief btw. Dit maakt een totaal budget van € 2.000.000,- inclusief btw.

De aanschaf van de locatie in 2015 bedroeg € 497.890‚-.

Bouwbudget op basis van marktanalyse bedraagt dan € 2.897.890‚-.

Bouwbudget op basis van Design & Built concept € 2.497.890‚-.

Nader onderzoek en verdere detaillering zal tot een nauwkeuriger specificatie leiden van het

benodigde budget. Hierbij willen we benadrukken dat er gezien het budgetverschil tussen de 2

analyses en de prijsontwikkelingen in de markt er wel een zeker risico zit op overschrijding van het

budget. De wijze waarop dit risico wordt afgedekt is nog onderwerp van gesprek. De insteek is om

hier sluitende afspraken met partijen over te maken.

Het dr. Aletta Jacobs College stelt voor om uit te gaan van het Design&Built concept met een

bouwbudget van € 2.500.000‚- inclusief de kosten van de aanschaf van de locatie.



Dekking van het bouwbudget

;

PvE NIEUWBOUW Beschikbaar budget Aardbeving Aanvullende

TOTAAL AJC Toekomstpakket bestendig dekking

Benodigd budget Praktijkschool € 2.002.110 € 320.000 €

.

490.000 € 590.000 € 602.110

dekking AIC € 320.000 € 320.000 € - € -

Toekomstpakket € 490.000 € 490.000 € -

dekking NAM € 590.000 € 590.000

Aanvullende dekking gemeente € 602.110 € 602.110

Dekking € 2.002.110 € 320.000 € 490.000 € 590.000 € 602.110

De aanvullende dekking kan als volgt gefinancierd worden met Lening 2.

investering Praktijkschool Laan vd Sport 6 40 jr FINANCIERlNG Praktijkschool Laan vd Sport 6

26 jaar Investering Afschrijvings 26 jaar Investering
kosten

Aanschafwaarde pand € 497.890 Aanschafwaarde pand € 497.890

Nieuwbouw € 2.002.110Ë Nieuwbouw € 2.002.110

Totale investering € 2.500.000 Totale'
'

€ 2.500.000

af: Grondwaarde € 150.000 Benodigde financiering € 2.500.000

Afschrijvingswaarde € 2.350.000 € 58.750
‚ fl ‘ …… __ _ I_J_El_(KlNÉ-ìw . _ \ _ _ ___… „ _ _ __, _ __

Lenine_1itlllnfifl… „ __ _ „___ _ ‚_
_ … __‘€ „17501009 __

Vergoeding Gemeente HZ 1e aanschaf lening 1 €
'

667.750 € —16.694 Aanvullende dekkingAlC obv max budget : eigen middelen € -67.750‘
€ -817.750

Egalisatierek NAM vergoeding € 590.000 € -14.750

Egalisatierek NAM vergoeding : lumpsum € -590.000

Lening 3 Toekomstpa kket € 490.000 € -12.250
'

Extra lening 3 Toekomstpakket MinFin € «490.000

Lening 2 € 602.250 € -15.056
_ __ …… _ _ __ __ _ ___ __ __ … __ 4

_ )_ __ __ …. _‘ _ ■ „___

E!ffa_!ellînfl.thï"fi"_ ‚.‚Ì; .. ‚ …. . …. ‘…€‚….:592:.259:__
€ 2.350.000 € -58.750

_

€ -2.500.000

NETTO EFFECT voor.
' '

van AJC € - € -

NETTO EFFECr voor rekening van AJC € -

Uitwerking Scenario: dr. Aletta Jacobs College financiert ook de nieuwbouw praktijkonderwijs
middels Schatkistbankieren

. Er moet in totaal (naar de huidige inschatting) € 2.500.000‚- gefinancierd worden;
0 De NAM maakt haar vergoeding ad € 590.000‚- tijdens bouwproces over = voorfinanciering;
. De gemeente financiert het Toekomstpakket ad € 490.000‚— tijdens bouwproces;
. Eris al een lening van € 750.000‚- afgesloten (L1= huidige financiering);
. De gemeente heeft hiervoor de komende 28 jaar al € 23.848‚- perjaar begroot;
. Het financieringstekort ad € 602.250 wordt middels een 30 jarige lening (schatting 1,25%) L2

aangetrokken bij het Ministerie van Financien;



Voor een gedetailleerde onderbouwing en uitwerking verwijzen wij naar de detail business case

nieuwbouw praktijkonderwijs (”Uitwerking V4 BC praktijkonderwijs dr. AJC 5-2-2018").

Technische uitwerking:

Het dr. Aletta Jacobs College trekt via Schatkistbankieren een L2 aan van € 602.250‚-, een 30

jarige lening tegen een geschatte rente van 1,25%. Op dit moment een reëel

rentepercentage;
De gemeente draagt ter financiering van L1 (€ 750.000‚-) en L2 (€ 602.250‚-) 40 jaar
€ 30.000‚— bij aan de benodigde kapitaallast, oftewel € 1.200.000‚-. Hier is de eerste

financiering en bijdrage gemeente ad € 23.848,- over 28 jaar in meegenomen;

Het dr. Aletta Jacobs College draagt afgerond € 357.500‚- bij aan de financiering van de

nieuwbouw over de looptijd;
Het dr. Aletta Jacobs College stelt voor om in het raadsbesluit het besluitvormingsplafond
iets boven de € 30.000; te stellen, bijvoorbeeld € 31.000‚- perjaar. Dit om te voorkomen dat

een stijgende rente tot een nieuw raadsbesluit moet leiden.

(Het plafond dekt een st■ging van de rente af tot 1,6%. Een lagere rente en daarmee een

lagere rentelast komt ten goede aan de gemeente. Een iets hogere rente tot het gestelde
plafond wordt in onderling overleg gedekt. )

Te volgens stappen:

N

De gemeente en het dr. Aletta Jacobs College zijn akkoord met de uitwerking die voorligt;
Het bouwbudget wordt nog getoetst op budgettaire haalbaarheid;
Het dr. Aletta Jacobs College doet een huisvestingsaanvraag bij de gemeente voor het

voorliggende voorstel;
Het dr. Aletta Jacobs College gaat in overleg met het Ministerie van OCW (en MinFin) voor

goedkeuring van de business case. Eventuele afwijzing door OCW leidt tot een nieuw

aangepast voorstel; _

Tegelijkertijd wordt het Raadsbesluit voorbereid en eventueel al voorgelegd aan College en

daarna Raad;
Na akkoord van alle partijen wordt een offerte financiering bij het MinFin opgevraagd. Deze

offerte moet binnen 5 werkdagen geaccordeerd worden door het dr. Aletta Jacobs College;
Zowel de gemeente als het dr. Aletta Jacobs College (Bestuur en RVT) geeft finaal akkoord op

offerte.


