
GEMEENTE WE E RT

Motivatie en toelichting aanvraag innovatieprogramma
aardgasvrije en frisse scholen

Aan k en status

In welke fase bevindt het project zich momenteel?

Er is een intentie tot renovatie van het huidige schoolgebouw door de samenwerkende
patners schoolbestuur Eduquaat, gemeente Weert en de stichting verbreding Basisschool
Altweerterheide. De intentieverklaring is bijgevoegd. Daarnaast is er door deze partners
een Programma van Eisen (PvE) opgesteld en vastgesteld. Dit is eveneens bijgevoegd.
Aan vier architecten is gevraagd het PvE uit te werken tot een eerste schetsontwerp met
kostenraming. Deze uitwerking vindt momenteel plaats.

Zijn de ambities'aardgasvrij'en 'frisse school klasse B' in dit traject al
opgenomen?

De ambitie'aardgasvrü' is (nog) niet concreet in de intentieverklaring en in het PvE
opgenomen. In het PvE is een duurzaam gebouw wel als norm gesteld. De wijze waarop
het begrip'duurzaam'invulling krijgt, zou in een later stadium worden bepaald. De
afweging om te komen tot een aardgasvrij gebouw is daar onderdeel van en zal bij
deelname aan het innovatieprogramma als concrete ambitie worden toegevoegd.

De ambitie'frisse school klasse B' is eveneens niet concreet in de intentieverklaring en het
PvE opgenomen. Dit is echter wel een standaard ambitie in het beleid van het
schoolbestuur Eduquaat bij schoolrenovaties.

Korte toelichting op de reeds ondernomen activiteiten in de initiatie en
oriëntatiefase va n h et betreffende ren ovatieproj ect.

De gemeenteraad van Weert heeft eind 2017 het'voorzieningenplan Altweerterheide'
vastgesteld. Ten aanzien van de basisschool St. lozef in Altweerterheide is bepaald dat
deze voor de gemeenschap behouden moet blijven en waar mogelijk in functie verbreed /
versterkt moet worden. Een projectteam met daarin vertegenwoordigers van de gemeente
Weert, het schoolbestuur Eduquaat en de Stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide
heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken wat er nodig en mogelijk is ten aanzien
van behoud en verbreding van de school. Dit heeft tot op heden geleid tot:
- Een door paftijen gedragen gezamenlijke visie met betrekking tot de kindvoorziening

en de functies die hierin een plek moeten krijgen.
- Een door partijen geaccordeerde intentieverklaring waarin de gezamenlijke ambitie en

(financiële) verantwoordelijkheden van partijen zijn vastgelegd (bijgevoegd).
- Een door partijen vastgesteld PvE dat als basis dient voor een eerste schetsontwerp en

kostenraming van het te renoveren gebouw (bijgevoegd).



Beschrijf de relatie met lokale planvorming zoals het Integraal HuisvestingsPlan
(IHP), een gemeentelijk warmteplan / lokaal klimaatakkoord of het
MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) van het schoolbestuur.

Het project'kindvoorziening Altweerterheide' heeft geen directe relatie met een IHP en
gemeentelijk warmteplan / klimaatakkoord. Het project komt voort uit het door de
gemeenteraad vastgestelde'voorzieningenplan Altweerterheide'. Hieraan is het project
direct gerelateerd.
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van warmteplannen voor de Weerter wijken en dorpen is hierbij als een van de
speerpunten benoemd. Het voorzien in een aardgasvrije kindvoorziening in
Altweerterheide sluit hierbij naadloos aan.

Wijze waarop het aardgasvrij en fris maken van het schoolgebouw verbonden is
met mogelijk zicht op toekomstige warmtevoorziening in de wijk. Bijvoorbeeld:
loopt er al een programma in verband met aardgasvrije wijken, is deze wijk en
school eraan verbonden? Is het project verbonden met verbetering van de woon-
en leefomgeving en andere opgaven in de wijk.

Er is op dit moment geen concreet zicht op een toekomstige warmtevoorziening in de wijk.
Warmtetransitie, waarbij wordt gestalt met het opstellen van warmteplannen voor de
Weerterwijken en dorpen, is wel een van de speerpunten uit het coalitieprogramma 2018-
2022.

Hebben gemeente en schoolbestuur reeds een overeenkomst op de uitvoering
van de renovatie? Zijn daarvoor reeds budgetten gealloceerd?

Nee, anders dan de intentieverklaring is er nog geen overeenkomst op de uitvoering van
de renovatie. Ook zijn er nog geen budgetten gealloceerd. In de intentieverklaring zijn wel
afspraken vastgelegd over de (financiële) verantwoordelijkheden van de betrokken
partijen. Kredietstelling door de gemeenteraad moet wel nog plaatsvinden. Dekking is
voorzien binnen de beschikbare middelen voor onderwijshuisvesting. De kans op positieve
besluitvorming door de gemeenteraad is derhalve groot.

Is er al een planning van het project? Zo ja: hoe ziet deze er globaal uit?

Ja, na het ondertekenen van de intentieverklaring en het bereiken van overeenstemming
over het PvE is aan vier architecten gevraagd een eerste schetsontwerp inclusief
kostenraming u¡t te werken. De vervolgplanning is als volgt:
- 24 oktober 2018: presentatie schetsontwerpen en kostenramingen door de vier

architecten en keuze architect voor vervolgtraject.
- November-december 2018: concretisering financiële inbreng betrokken partfien äan

de hand van het ontwerp en de kostenraming van de gekozen architect en start
verfijning schetsontwerp tot VO en uiteindelijk DO.

- 1e / 2e kwaftaal 2019: raadsbesluit renovatieplan inclusief financieringsplan en
kredietstelling.

- 2e / 3e / 4e kwartaal 2019: verdere voorbereiding, aanbesteding en start renovatie.
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Waarom wilt u deelnemen aan dit innovatieprogramma?

De gemeente Weert is er zich van bewust dat de energievoorziening de komende jaren
ingrijpend zal gaan veranderen als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs. Het drastisch
reduceren van fossiele energie tot dichtbij nul in het jaar 2050 vergt een grote inspanning
van onder andere overheden. Niet voor niets heeft de huidige coalitie de warmtetransitie
daarom als hoge prioriteit benoemd voor de coalitieperiode 2018-2022. Het aardgasvrij
maken van gebouwen is in dit kader een belangrijke opgave. Door deel te nemen aan het
innovatieprogramma kan de gemeente leren hoe gebouwen succesvol van het gas
afgehaald kunnen worden. Kennis en ervaringen die worden opgedaan kunnen vervolgens
elders worden toegepast. Het innovatieprogramma kan daarmee een belangrijke bijdrage
leveren aan de opgave waar de gemeente samen met al haar partners de komende jaren
voor aan de lat staat.

Daarnaast zijn de gelden die vanuit het innovatieprogramma beschikbaar komen zeer
welkom voor het daadwerkelijk realiseren van een aardgasvrije en frisse basisschool.

Tot slot zijn wij van mening dat het project'Kindvoorziening Altweerterheide' zich
uitstekend leent voor deelname aan het innovatieprogramma:
- Het project sluit aan bij de gestelde programma-eisen. Uitgangspunt is een

schoolrenovatie die in de basis bekostigd wordt door de gemeente en haar partners.
Zowel gemeente als schoolbestuur zijn enthousiast over het programma, zijn bereid
tot proactieve participatie en staan open voor het bedenken van innovatieve
oplossingen.

- De repeteerbaarheid / schaalbaarheid van het project is groot.
- De uitvoering staft in 2019.

Zijn er reeds afspraken met (markt-)partijen (gemeente, schoolbestuur,
netbeheerder, energieleverancier, bedrijfsleven en eventueel andere partijen)
gemaakt voor dit project? Zo ja, wat behelzen die?

Behalve de afspraken die door gemeente, schoolbestuur Eduquaat en Stichting Verbreding
Basisschool Altweerterheide zijn vastgelegd in de intentieverklaring en het PvE, zijn er met
andere paftijen geen afspraken gemaakt.

Wat zijn volgens de gemeente, schoolbestuur en de betrokken stakeholders de
belangrijkste leerelementen van de aanpak?

Hoe met alle stakeholders te komen tot een succesvolle (proces)aanpak om gebouwen op
een innovatie en betaalbare maniervan het aardgas af en fris te krijgen. Vragen die
daarbij onder andere worden beantwoord zijn: Hoe richt ik het proces in? Welke
stakeholders worden wanneer betrokken? Hoe kom je samen tot een goed eindproduct en
win-win situatie voor alle partijen?



Inschatting van en toelichting op het totale projectbudget (incl. btw), de
voorgestelde kostenverdeling tussen gemeente en schoolbestuur en expliciet op
de meerwaarde en inzet van de gevraagde financiële rijksbijdrage.

Een eerste inschatting van de totale projectkosten is dat deze tussen de 1,5 en 2 miljoen
euro gaan bedragen:
- De gemeente en het schoolbestuur betalen de investeringskosten ten behoeve van

onderwijs (exacte verdeeisieutei nog nacier te bepaien);
- De Stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide betaalt de investeringskosten ten

behoeve van de functies kinderopvang / peuterspeelzaal / buitenschoolse opvang
(i nveste ri n gsb ijd ra ge of kostendekken de h u u rvergoed ing)

- De gemeente betaalt de extra benodigde voorzieningen ten behoeve van huisvesting
sociaal-cultu rele activiteiten.

De meerwaarde van de gevraagde rr¡ksbr¡drage is dat deze de gezamenlijke ambitie van
betrokken partijen om te komen tot een duurzaam gebouw haalbaar en betaalbaar maakt;
specifiek op de onderdelen 'aardgasvrij' en 'fris klasse B'.

Inschatting of ten aanzien van (een deel van) de rijksbijdrage aan het project
declaratie van btw plaats kan vinden van het btw-compensatiefonds.

Nee, waarschijnlijk is btw-compensat¡e niet van toepassing


