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1. Inleiding

Krimp is een feit. De Achterhoek heeft in 2015 de status van krimpregio gekregen. Het is heel helder 
dat voorzieningen onder druk staan, en het is van belang om keuzes te maken die in de toekomst 
leiden tot minder maar kwalitatief hoogwaardige en bereikbare voorzieningen voor onze inwoners. 

Het Almende college is enige jaren geleden in overleg getreden met de gemeente om te spreken over 
de toekomst in relatie tot de veranderingen op onderwijsgebied en de demografische ontwikkelingen. 
Achterhoek VO, het grotere scholenverband waar het Almende college deel van uitmaakt, heeft op 
Achterhoekse schaal een visie voor de toekomst geformuleerd. Concreet betekent dit dat het Almende 
college te maken krijgt met stevige daling van leerlingen, toenemende leegstand en dus dalende 
inkomsten en stijgende lasten. Het is noodzakelijk om stevig in te grijpen. 

De wens van het Almende college is om de VMBO-locaties Wesenthorst en Bluemers samen te 
brengen op één plek, aan de noordkant van de Oude IJssel, om voortgezet onderwijs voor de 
toekomst in Oude IJsselstreek te behouden en te versterken. 

Diverse voorbereidende gesprekken hebben geleid tot een brede raadsbijeenkomst op 1 december 
2014 waar Achterhoek VO de uitdagingen voor de toekomst geschetst heeft. Daarbij waren 
raadsleden en maatschappelijke partners uitgenodigd. Vervolgens hebben gemeente en Almende 
College intensief samengewerkt om het vraagstuk te verdiepen. 

Op een raadsrotonde op 5 maart is verder met de gemeenteraad van gedachten gewisseld over nut 
en noodzaak om te investeren in het VMBO-onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek. De 
gemeenteraad heeft aan de portefeuillehouder en het Almende College meegegeven wat belangrijk 
voor hem is om tot besluitvorming te komen. Op basis van die input is gewerkt aan de stukken die nu 
voorliggen ter besluitvorming.  

Leeswijzer

De voorliggende notitie ‘Toekomst VMBO-locaties Almende College’ is het resultaat van het proces dat 
tot op heden doorlopen is en van een nauwe samenwerking tussen het Almende College en de 
gemeente. Binnen het vraagstuk hebben de betrokken partijen uiteraard hun eigen belangen en 
verantwoordelijkheden.

In hoofdstuk 2 van deze notitie geeft Stichting Achterhoek VO, waar het Almende College onderdeel 
van uitmaakt, haar visie op (de veranderingen in) onderwijs in de Achterhoek. Op basis daarvan 
beschrijft Stichting Achterhoek VO nut en noodzaak van een VMBO-unilocatie in de gemeente Oude 
IJsselstreek.

In hoofdstuk 3 is op basis van wettelijke normeringen in beeld gebracht welke ruimtebehoefte ontstaat 
in een nieuwbouwscenario bij samenvoeging van de huidige twee VMBO-locaties van het Almende 
College. Op basis van de ruimtebehoefte is berekend welk investeringsbedrag daar normatief mee 
gemoeid is. Uitgaan van normering doet niet altijd recht aan de praktijk. Daarom is in paragraaf 3.2 
een nadere toelichting gegeven op de berekening van ICS Adviseurs.

In hoofdstuk 4 is een eerste aanzet gedaan om geschikte plangebieden/locaties voor de mogelijke 
VMBO-unilocatie in kaart te brengen.  

Ingeval de gemeenteraad kiest voor nieuwbouw ligt er een financieringsopgave voor de gemeente 
Oude IJsselstreek. In hoofdstuk 5 is beschreven op welke wijze dekking georganiseerd kan worden.



2. Visie Stichting Achterhoek VO; nut en noodzaak van VMBO-unilocatie

Almende College, 28 april 2015
Betreft: notitie huisvesting Almende College
Voor: Gemeente Oude IJsselstreek
Van: Jozef Geurtzen, rector Almende College

In deze notitie worden de belangrijkste aspecten betreffende de huisvestingsvraag van het Almende 
College, uitgebreid voor het voetlicht gebracht in de raadsrotondes op 01-12-2014 en 05-03-2015, op 
hoofdlijnen toegelicht. 

Inhoud:
1. Visie Stichting Achterhoek VO.
2. Wens om te komen tot een unilocatie voor het vmbo:

- bedrijfsmatige noodzaak;
- betekenis voor de regio en de gemeente Oude IJsselstreek.

3. Situering nieuwe VMBO-locatie. 
4. Nieuwbouw en onderwijskundige innovatie.
5. Verbinding met omgeving en bestaande voorzieningen.
1. Stichting Achterhoek VO stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij 

en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren. Elke 
school heeft daarbij een eigen context, een eigen cultuur en kiest een wijze van werken die 
daarbij past (uit de oprichtingsstatuten van Achterhoek VO).

De Stichting Achterhoek VO is in 2011 opgericht om te kunnen anticiperen op de gevolgen van 
de demografische krimp in de regio Achterhoek. Behoud van goede onderwijsvoorzieningen in 
de Achterhoek staat voorop, bij het bewustzijn en de realiteit dat het huidige aanbod niet 
overeind kan blijven omdat daartoe de leerlingen en derhalve de middelen zullen gaan 
ontbreken. Kijkend naar in welke gemeenten de scholen en vestigingen van Achterhoek VO 
staan, is het bestuur van opvatting dat in de gebieden Aalten/Winterswijk, Doetinchem, 
Zutphen en Oude IJsselstreek het gewenst en haalbaar is om ook op lange termijn 
substantiële vo-voorzieningen in stand te houden. Specifiek voor het Almende College en de 
gemeente Oude IJsselstreek is het bestuur de opvatting toegedaan dat het gewenst en 
haalbaar is zowel mavo, havo, vwo als het beroepsvoorbereidend onderwijs te blijven 
aanbieden. 

Het bestuur van Achterhoek VO onderschrijft de noodzaak om te komen tot een unilocatie 
voor het vmbo van het Almende College en is ervan overtuigd dat door de bedrijfsmatige 
voordelen een breed aanbod vwo, havo, mavo- en beroepsonderwijs gerealiseerd kan blijven. 
Die breedte is noodzakelijk, omdat met name de leerlingen in het beroepsonderwijs kiezen uit 
het aanwezige aanbod. Dat moet aansluiten bij de regionale vraag en mag niet (enkel) 
bepaald worden door bedrijfsmatige factoren van de school. Die maatschappelijke 
verantwoordelijkheid is voor het schoolbestuur fundamenteel.

2. Wens om te komen tot een unilocatie voor het vmbo

a. Bedrijfsmatige noodzaak
De uitgaven en financiële verplichtingen zijn voor het voortgezet onderwijs, ook het Almende 
College dus, al enkele jaren hoger dan de inkomsten. Door reorganisaties heeft de school een 
deel van deze verschraling kunnen opvangen. Versoberde bekostiging door het Rijk, 
vergrijzing en daardoor substantieel duurder personeel, opdroging van additionele 
financieringsbronnen en toename van materiële lasten leggen een grote claim op de 
bedrijfsvoering en de inzet van personeel. Het Almende College heeft enkele jaren het tekort 
in de exploitatie opgevangen door middelen aan reserves te onttrekken. Bovendien zullen 
stijgende materiële lasten (in de huidige huisvestingssituatie) de exploitatie verder uithollen en 



het onderwijs dus verschralen nu er tussen 2015 en 2030 naar verwachting ca. 30/35 procent 
minder leerlingen te verwachten zijn en dus ook afname van materiële bekostiging. Op 01-12-
2014 telde de school 2351 leerlingen. Dat aantal neemt af tot ca. 1700 in 2025 en 1550 in 
2030. Het materiële effect dat ontstaat wanneer een unilocatie voor het vmbo kan worden 
gerealiseerd is van eminent belang, omdat op één vmbo-instroompunt:
- er doelmatiger leerlingengroepen kunnen worden gerealiseerd waardoor formatieve inzet 

efficiënter kan;
- een geringere personele overhead nodig is (aansturende en ondersteunende functies);
- de materiële kosten substantieel lager worden (o.m. energieverbruik, geen duur 

onderhoud aan oude gebouwen e.d.).
Geraamd wordt dat het te realiseren voordeel in de exploitatie tussen de vijf à zeven ton zal 
bedragen en de school daarmee tot een kostendekkende exploitatie kan komen.

b. Betekenis voor de regio en de gemeente Oude IJsselstreek
Op het Almende College werken nu ca. 300 mensen. Van hen zijn ongeveer 230 docent en 
ruim 140  van hen wonen in de gemeente Oude IJsselstreek of daar zeer nabij (Gaanderen). 
Van het onderwijsondersteunend personeel wonen de meesten in de gemeente. Een grote 
werkgever dus, met een fors middenkader. Verder is er vanuit de school een economische 
spin-off die verder gaat dan alleen het eigen werkgeverschap. De school is in de gemeente 
actief in allerlei gremia: het lokaal educatief overleg, veiligheidsoverleg, CJG-overleg, er zijn 
verbindingen met de DRU-cultuurfabriek, ICER en uiteraard met het primair onderwijs. Stages 
zijn een belangrijke verbinding tussen het beroepsonderwijs en de praktijk van alledag. Met de 
invoering van het ‘stromingenmodel’ op Isala, met daarbinnen het technasium, is ook vanuit 
havo/vwo een verbinding met het beroepenveld in ontwikkeling. Waar het ROC 
beroepsopleidend is, vindt in het voortgezet onderwijs oriëntatie op studie en beroep plaats. 
Daarbij wordt nadrukkelijk gestimuleerd om keuzes te maken die adequaat zijn voor de 
(regionale) arbeidsmarkt. De schooladviesraad (SAR) met sleutelfiguren uit maatschappelijke 
sectoren (bouw, metaal, mkb, financiële wereld, bestuur, groensector en gezondheid)  is een 
adviesorgaan dat de schoolleiding adviseert en informeert over ontwikkelingen in de 
samenleving om de verbinding sterk en realistisch te houden. De SAR is nauw met de school 
verbonden en pleit nadrukkelijk voor instandhouding van een breed beroepsgericht aanbod.

3. Situering nieuwe VMBO-locatie

De gewenste situering in Terborg of Silvolde is noodzakelijk om bestaande leerlingenstromen 
vanuit de noordkant te borgen en daarmee voldoende volume voor de school in de toekomst 
veilig te stellen. Situering van een unilocatie in Ulft zal de vmbo-instroom die nu vanuit 
Gaanderen, Terborg, Varsseveld en Dinxperlo plaatsvindt doen opdrogen en mogelijk als 
negatieve bijvangst verschuiving van leerlingenstromen voor havo en vwo ten gevolge 
hebben. Hierdoor zou het volume en het aanbod van het Almende College in gevaar komen 
en het beroepsonderwijs op termijn mogelijk zelfs verdwijnen. Leerlingenverlies bovenop de 
demografische krimp zou desastreus zijn voor het te kunnen realiseren aanbod van de school. 
Dat leerlingen in zo’n geval naar andere scholen van Achterhoek VO in Doetinchem of Aalten 
zouden gaan, is voor het bestuur geen na te streven situatie. In Doetinchem zal het huidige 
onderwijsaanbod doelmatiger worden bijeengebracht, echter het volume blijft toereikend om 
ook bij een forse demografische krimp een breed onderwijsaanbod te kunnen handhaven. In 
Oude IJsselstreek is die situatie essentieel anders. Daar staat één vo-school, die zich niet van 
enkele zeer nabij gelegen vo-scholen kan onderscheiden door één unique sellingpoint, maar 
waarvan als streekschool een breed aanbod wordt verwacht. Uit het voedingsgebied van de 
school, met name aan de noordkant gaan ook leerlingen naar het relatief nabij gelegen AOC 
in Doetinchem. Een aantrekkelijke VMBO-locatie in Silvolde/Terborg kan die leerlingenstroom 
deels doen ombuigen naar het Almende College.

Een campusachtige situatie met het Isala-gebouw geniet de sterke voorkeur van het Almende 
College. Die biedt extra mogelijkheden tot gebruik van elkaars accommodatie, een snelle en 
veilige verplaatsing van leerlingen en medewerkers van het ene naar het andere gebouw en 
afstemming op onderwijsinhoudelijke aspecten. Zo’n situering biedt ook mogelijkheden tot 



optimaal gebruik van sportfaciliteiten en parkeermogelijkheden op De Paasberg en een 
wellicht met een vervoersmaatschappij overeen te komen bushalte nabij beide locaties.

4. Nieuwbouw en onderwijskundige innovatie

Op het Almende College wordt momenteel vorm gegeven aan diverse onderwijskundige 
innovaties. Die vinden plaats op elk niveau in de school: van vwo+ tot voorbereidend 
beroepsonderwijs. Kern van deze innovaties is de noodzaak om leren directer te verbinden 
met de maatschappelijke omgeving en leerlingen met een breder profiel dan voorheen te 
geleiden naar het vervolgonderwijs. Verder zal naast het opdoen van kennis er toenemende 
aandacht zijn voor de zogenaamde ‘21-st century skills’: vaardigheden die jongeren dienen te 
ontwikkelen om in de steeds sneller veranderende samenleving regie te kunnen voeren over 
hun eigen leven. Kennis en beroepskwalificaties blijven belangrijk, maar komen in een andere 
context te staan. Dat geldt ook voor de rol van de school en de leraar. Het nieuwe leren vraagt 
om een inspirerende nieuwe leeromgeving, die mogelijkheden biedt om structuren van 
jaarlagen, niveaus, klassen en beroepsgerichte profielen substantieel te doorbreken. Een 
proces dat tijd vraagt in de school, maar waarin de wetgever gaandeweg meer ruimte biedt. 
Een nieuw inspirerend schoolgebouw waarin o.a. leren (digitalisering), ontmoeting en 
duurzaamheid een andere invulling krijgen kan een enorme impuls gaven aan de gewenste 
innovatie en de aantrekkelijkheid van de school sterk vergroten.

5. Verbinding met omgeving en bestaande voorzieningen

Het is voor de gemeente Oude IJsselstreek aantrekkelijk dat bestaande voorzieningen 
optimaal tot hun recht komen. Het past bij de maatschappelijk gerichte visie van het Almende 
College dat dit ook vanuit de school blijvend wordt nagestreefd. Zo is er samenwerking met 
ICER, de DRU-cultuurfabriek, de Bedrijfstakschool Anton Tijdink en Bouw Mensen 
(Opleidingsbedrijf voor de bouw). Aan een nieuwe VMBO-locatie kunnen wellicht ook andere 
functies worden verbonden. Dit zal leiden tot een gevarieerder gebruik dat ook andere 
maatschappelijke doelen dient en mogelijk om een andere bedrijfsvoering vraagt. Op dit 
moment worden de gebouwen van het Almende College ook door derden gebruikt, b.v. op 
avonden en in het weekend. Dit draagt bij aan het beeld dat de school van de samenleving is 
en ook door die samenleving gebruikt mag worden. 



3. Ruimtebehoefte en financiën VMBO Almende College 

3.1 Notitie ICS Adviseurs



















3.2 Nadere toelichting en inzichten notitie ICS Adviseurs 

De notitie van ICS Adviseurs laat zien dat voor de nieuwbouw van een VMBO unilocatie voor het 
Almende College rekening gehouden moet worden met bouwkosten van circa 13,49 miljoen euro. 
Daarnaast zijn er een aantal andere kostenposten opgenomen. Deze kostenposten vragen om een 
nadere toelichting.

Bouwkosten nieuwbouw VMBO onderwijsgebouw
Bij de berekening van de bouwkosten moet worden aangetekend dat uitgegaan is van een school die 
in eerste instantie te klein is voor het aantal leerlingen dat zij aanvankelijk moet huisvesten. Dit is een 
bewuste keuze in het licht van krimp. De normeringen voor ruimtebehoefte (en bijbehorende 
bouwkosten) zijn gebaseerd op het aantal VMBO-leerlingen dat in 2030 naar verwachting onderwijs 
volgt op het Almende College. Nieuwbouw voor leegstand is immers voor zowel het Almende College 
als de gemeente Oude IJsselstreek geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Tijdelijke huisvesting
Deze keuze heeft wel tot gevolg dat er voor een periode van ongeveer 10 jaar tijdelijke huisvesting 
georganiseerd moet worden. De kosten van tijdelijke huisvesting zijn berekend op € 1,97 miljoen euro, 
waar de gemeente op basis van wetgeving verantwoordelijk voor is. Gemeente en Almende College 
zijn het er echter over eens dat niet de wettelijke verantwoordelijkheid, maar maatwerk centraal moet 
staan. Immers, de bijzondere situatie doet zich voor dat er momenteel geen sprake is van te weinig m² 
en toch het vraagstuk nieuwbouw op de agenda staat. Reëel gezien kunnen er mogelijkheden 
gevonden worden in vrijkomende, leegstaande onderwijsgebouwen, waardoor de kosten voor tijdelijke 
huisvesting substantieel lager kunnen worden.

Sportvoorziening
Voor de ruimtebehoefte ten bate van lichamelijke oefening geldt een eigen ruimtebehoefte. Op basis 
van de normering is die behoefte voor de unilocatie 3 sportzalen (of 3 zaaldelen sporthal). In dit geval 
heeft het (voor zowel het Almende College als de gemeente) de voorkeur om in eerste instantie te 
bezien welke mogelijkheden het bestaande voorzieningniveau kan bieden. De locatie Isala beschikt 
over 2 sportzalen en de naastgelegen Sporthal De Paasberg beschikt over 3 zaaldelen. In de 
omgeving zijn er ook mogelijkheden om gebruik te maken van de sportzalen van Kulturhus De 
Rietborgh en Wijksteunpunt De Lichtenberg. Bovendien zijn er buitensportaccommodaties die benut 
kunnen worden en biedt het nieuwe binnenbad in Terborg wellicht mogelijkheden. Kortom: Door goed 
te kijken naar de exacte ruimtebehoefte en die ruimtebehoefte te koppelen aan bestaande 
voorzieningen komt de post voor de sportvoorziening substantieel lager uit tot wellicht zelfs nul.

Optionele stelpost extra duurzaamheid
In de geldende bouwnormen wordt al in behoorlijke mate rekening gehouden met de component 
duurzaamheid. Uiteraard kan er op verschillende ambitieniveaus invulling gegeven worden aan het 
begrip duurzaamheid. De mate waarin dat gebeurt kan ook afhankelijk zijn van de locatie die gekozen 
wordt voor de eventuele unilocatie. ICS Adviseurs heeft een stelpost opgenomen van 1,20 miljoen 
euro voor duurzaamheid. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om ingeval van nieuwbouw te 
bepalen in welke mate zij wil investeren in duurzaamheid. In hoofdstuk 5 is dit onderdeel niet 
opgenomen in de berekening, en maakt dus ook geen onderdeel uit van de gevraagde investering van 
€ 17 miljoen. 

Financiering
Het rentepercentage waar we mee te maken hebben voor de investeringslijst is 1,75%. Daarmee 
komen de jaarlasten op een (veel) lager niveau te liggen dan in het voorbeeld van ICS adviseurs. Voor 
de financiële uitwerking verwijzen we naar hoofdstuk 5. 



4.  Eerste inventarisatie locaties

In samenspraak met het Almende College is een eerste poging gedaan om een aantal plangebieden 
te definiëren voor een eventuele nieuwe VMBO-locatie. Allereerst is een aantal criteria benoemd waar 
een nieuwe locatie op kan worden beoordeeld. Deze criteria zijn ook van een waarde naar 
belangrijkheid voorzien.

Almende College:

1. Bedrijfsmatige doelmatigheid

2. Beeldvorming, uitstraling en aantrekkelijkheid omgeving

3. (Sociale) veiligheid

4. Ligging t.o.v. locatie Isala en voorzieningen waar het Almende College gebruik van maakt

5. Relaties met andere maatschappelijke voorzieningen 

Gemeente Oude IJsselstreek:

6. Grondpositie

7. Impact op omgeving

8. Infrastructuur, verkeersveiligheid en bereikbaarheid

9. Stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing

10. Feitelijke inpasbaarheid

Daarbij zijn ook een tweetal Exitcriteria voor plangebieden benoemd door het Almende College. 

- Te lange doorlooptijd bestemmingsplan 

- Aan Ulftse kant van de provinciale weg Silvolde – Doetinchem 

Vervolgens hebben Almende College en gemeente samen op een kaart van Silvolde / Terborg, een 
aantal plangebieden/locaties benoemd. Deze zijn vervolgens gescoord op de benoemde criteria. Dat 
ziet er dan als volgt uit:



CRITERIA  
Almen

de
 

Gemeen
te

 

A Stationsomgeving 
Terborg – 1 

plangebied 
1

37
4e 

plaats

31
3e 

plaats
B Stationsomgeving 
Terborg – 2

36 31

C Paasbergomgeving – 1

plangebied 
2

9

1e 
plaats

23

1e 
plaats

D Paasbergomgeving – 2 11 23

E Paasbergomgeving – 3 14 23

F Over de IJssel
plangebied 

3
20

2e 
plaats 26

2e 
plaats

G Bluemers
plangebied 

4
34

3e 
plaats 42

4e 
plaats

Er is nog echt op hoofdlijnen gekeken naar mogelijke locaties. Op basis van deze eerste verkenning 
lijkt het dat de Paasberg omgeving het meest voldoet aan de geformuleerde criteria. Dat is op dit 
moment echter nog geen uitgemaakte zaak. Om echt tot een voorstel te komen voor een locatiekeuze 
zal een uitgebreidere locatiestudie moeten worden opgezet dan nu mogelijk was. 

Daarom stellen wij voor om de locaties zoals zijn benoemd in deze notitie in een bredere opzet nader 
te onderzoeken. In de besprekingen in de raadsrotonde en raadsvergadering kunnen mogelijkerwijs 
andere locaties naar voren komen die kansrijk zouden kunnen zijn. 



5 Financiële uitwerking

In hoofdstuk 3 is de notitie van ICS Adviseurs weergegeven, en voorzien van een nadere toelichting. 
De bedragen die opgenomen zijn voor tijdelijke huisvesting en sportvoorzieningen zijn gezien de 
uitgangssituatie en de praktische mogelijkheden hoog. We willen een maximale inspanning leveren 
om beide bedragen zo laag mogelijk te houden, door te kijken naar oplossingen die al in de omgeving 
aanwezig zijn. We schatten in dat het genormeerde bedrag van € 4.500.000,= voor deze twee posten 
samen omlaag moet kunnen naar € 1.000.000,=. 

Verdere gemeentelijke aandachtspunten
Het budget dat benodigd is voor het realiseren van een nieuwe VMBO-locatie bevat naast de 
genoemde onderdelen uit de notitie van ICS Adviseurs nog een aantal componenten. Dat zijn 
specifieke aandachtspunten voor de gemeente. 

Om een nieuwe school te kunnen realiseren is een locatie nodig. Die locatie moet wellicht nog 
verworven worden, en aangepast om te kunnen worden bebouwd. Daarnaast zullen andere fiets- en 
autoroutes ontstaan om op school te komen. Ruimtelijke en verkeersinvesteringen zullen zeer 
waarschijnlijk aan de orde zijn. Richtinggevend is daar op dit moment € 2,50 miljoen voor benoemd. 

Conclusie
De financiële opgave is dan als volgt becijferd:

Nieuwbouw school: € 13.500.000,=
Tijdelijke huisvesting en (tijdelijke) sportvoorziening €   1.000.000,=
Aanpassingen verkeersinfrastructuur: €   1.000.000,=
Ruimtelijke investeringen: €   1.500.000,=

€ 17.000.000,=

Om één en ander te kunnen voorbereiden is er daarnaast voor 2016 € 100.000 euro aangevraagd. 

Het op lange termijn behouden van het VMBO-onderwijs in de gemeente vraagt een stevige 
investering. Gecombineerd met de financiële situatie van de gemeente levert dit een uitdaging voor de 
gemeente op om één en ander te kunnen dekken. 

Het gevraagde budget van € 17 miljoen kan op drie verschillende manieren beschikbaar worden 
gesteld. Deze worden hieronder uitgewerkt:

1) Vormen van reserve – jaarlijks dekken van de kapitaalslasten uit de reserve

De investering wordt ineens in zijn geheel ten laste gebracht van de algemene middelen, en in een 
bestemmingsreserve gestopt. Jaarlijks worden dan de kapitaalslasten uit deze bestemmingsreserve 
voldaan. In het verleden is een investering in onderwijsgebouwen een keer op deze manier 
gefinancierd.
Deze optie is onwenselijk, omdat er niet zoveel algemene reserve beschikbaar is. Hierdoor 
ontstaat een situatie die door de provincie naar verwachting niet geaccordeerd zal worden. 

2) Ruimte creëren in de exploitatie – jaarlijks dekken van de kapitaalslaten uit de exploitatie

Door fors te bezuinigen op de exploitatie is het mogelijk om in de exploitatie ruimte vrij te maken om 
jaarlijks de kapitaalslasten te voldoen. Dat betekent voor 2017 een extra bezuiniging van € 398.032,= 
(gedurende maximaal 40 jaar). Daarbij komt dan voor 2018 nogmaals een bezuiniging van 
€ 398.032,= (gedurende maximaal 40 jaar) zodat vanaf 2018 er jaarlijks € 797.064,= aan 
kapitaalslasten uit de exploitatie kan worden betaald. 

Investering: € 17.000.000
Annuïteit 40 jaar 3.5%: € 796.064 



Deze optie is onwenselijk, omdat er al een forse bezuinigingsopgave ligt in de exploitatie. 
Nogmaals zo een bedrag bezuinigen lijkt enerzijds onhaalbaar, en is anderzijds onwenselijk. 
Daarbij komt dat een fors bedrag uit de exploitatie bestemmen met zo’n lange looptijd de 
flexibiliteit van de exploitatie ernstig beperkt. 

3) Investeringslijst – kapitaalslasten

De reguliere wijze voor het financieren van investeringen is via de investeringslijst. Door de investering 
in twee te knippen en 50% te financieren in 2017 en de andere 50% in 2018 worden de lasten per jaar 
relatief beperkt. Deze investering vraagt dan zowel in 2017 als 2018 een bedrag van (€ 722.500/2 =) 
€ 362.250,= van de kapitaalslasten via de investeringslijst.

Investering: € 17.000.000
Afschrijving 40 jaar: € 425.000
Rente inv. lijst 1,75% € 297.500
Jaarlijkse kapitaallast € 722.500

Deze optie is het meest wenselijk. Het lijkt dat deze manier het meest voor de hand ligt om 
middelen vrij te maken voor deze investering. Omdat het via de investeringslijst loopt, wordt in 
het eerste jaar gerekend met een half jaar rente. Hierbij moet wel aandacht zijn voor andere 
noodzakelijke en wenselijke investeringen in de nabije toekomst. Kanttekening hierbij is wel 
dat met een jaarlijkse kapitaalslastruimte van € 600.000,= er weinig ruimte overblijft voor 
andere investeringen in 2017 en 2018. 


