
 

 

 

Beantwoording vragen PvdA fractie over raadsvoorstel krediet aanvraag bouw 

scholen. 

 

 

Vraag1 : In het raadsvoorstel 2013-17 krediet bouw scholen staat geschreven: “Wij 

maken wel de kanttekening dat de impact van verschillende schoolconcepten op het 

ontwerp enige beperking hebben gevormd voor het maken van gezamenlijke ruimtes. 

Slechts op facilitair niveau (lift, trap) is er sprake van gezamenlijkheid.” 

  

Ik zou graag een beter idee krijgen van de impact daarvan op de bouwkosten en exploi-

tatiekosten. Kunnen het college of de architect aangeven van hoeveel daarop bespaard 

had kunnen worden, als er meer ruimtes zouden worden gedeeld? 

Ik vermoed dat dit een lastige vraag is om te beantwoorden, maar misschien kan deze 

worden beantwoord doordat er ook scenario's zijn besproken of uitgerekend waarbij 

bepaalde ruimtes gemeenschappelijk zouden worden gebruikt. Of misschien dat het 

college of de architect een paar voorbeelden kan noemen, waarop had kunnen worden 

bespaard als de scholen hadden gekozen voor meer gezamenlijk gebruik. 

 

Antwoord 

   

Het college heeft gedurende de afgelopen tijd (dus in het ontwerpproces) bij de scholen 

aangedrongen op meer multifunctionaliteit, vanuit de gedachten van efficiency (kosten-

beheersing, ook in exploitatie) en brede school-samenwerking. Daar is door de scholen 

standaard negatief op gerespondeerd vanwege de sterk uiteenlopende onderwijsconcep-

ten. Niettemin heeft elke school recht op een aantal m2-ers en is zij – vanuit het bouw-

heerschap – vrij om die ruimte te gebruiken op de manier waarop zij dat wenst. 

 

Vraag 2: De scholen willen dit exploitatietekort verminderen door te investeren in zon-

nepanelen i.p.v. een groen dak. Behalve dat daardoor minder aan groencompensatie 

wordt gedaan, zijn er andere visuele nadelen voor de omwoners? Wat zegt de architect 

daarover? En heeft de welstandscommissie al geoordeeld over deze wijziging? 

 

Antwoord: 

Op het eerste gezicht lijken er geen specifieke visuele nadelen voor omwonenden door 

toepassing van zonnepanelen. Dergelijke panelen zijn gericht op de zonzijde (vnl zuid). 

Alle flatgebouwen (behalve Saturnus) hebben geen “woonuitzicht” richting Zonnehofge-

bied. Wij verwachten dat de welstandscommissie  in hun definitieve oordeel over het 

bouwplan geen opmerkingen over zonnepanelen zullen maken. In het beeldkwaliteitsplan 

zijn daarover ook geen richtlijnen voor gesteld. Overigens is het toepassen van zonnepa-

nelen vergunningsvrij en niet aan welstandsoordeel onderhevig. 

 

Vraag 3: In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat het frisse school concept klasse B 

vergelijkbaar is met het systeem bij de nieuwe Jan Hekmanschool. In hoeverre zijn ook 

de investerings en exploitatiekosten gelijk en vergelijkbaar? Is de Jan Hekmanschool 

tevreden met het systeem? 

 

Antwoord: 

Ten tijde van de ontwikkeling van de nieuwe Jan Hekmanschool was nog geen sprake 

van een “Programma Van Eisen Frisse Scholen Klasse A (zeer goed)/B (goed)/C (vol-

doende). Dit document vormt een leidraad voor schoolbesturen en gemeenten voor 

nieuw- en verbouw van scholen met speciale aandacht voor een laag energiegebruik en 

een gezond binnenklimaat en gaat verder dan de wettelijke eisen terzake. 

Het ontwerp van de nieuwe Jan Hekmanschool is getoetst aan het Bouwbesluit, zoals dat 

toen luidde. In verband met de luchtkwaliteit zijn destijds bovenwettelijke aanvullende 



voorzieningen gerealiseerd zoals het toepassen van F7 filters en een ionisatie unit voor 

het afvangen van fijnstof. E.e.a. is vergelijkbaar met het huidige programma van eisen 

frisse scholen Klasse A voor wat betreft fijnstof en B voor wat betreft CO2. Wat de inves-

tering betreft is geen vergelijking te maken, omdat bij de Jan Hekmanschool de Woning-

stichting, naast extra voorzieningen ter verbetering van het binnenklimaat, ook extra 

geïnvesteerd heeft in de duurzaamheid van het gebouw. Zo beschikt ook de Jan Hek-

manschool over bijvoorbeeld vloerverwarming en een WKO installatie. Omdat het goed 

inregelen van de technische apparatuur de nodige tijd kost, zijn de effecten van de ge-

troffen maatregelen nog niet geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten zal bezien wor-

den of aanvullende voorzieningen wenselijk zijn. Niettemin kan op dit moment gesteld 

worden, dat het binnenklimaat op de Jan Hekmanschool niet tot klachten leidt bij leer-

krachten, kinderen en ouders, integendeel: men is er tevreden over. 

 

Vraag 4: Kunt u iets zeggen over de buiten luchtkwaliteit bij de Jan Hekmanschool t.o.v. 

de die in het Zonnehofgebied? 

  

Antwoord: 

Al 10 jaar laat de gemeente de luchtkwaliteit meten op diverse plekken in beide dorps-

kernen. Er wordt gemeten in de buurt van de snelweg, langs drukke doorgaande wegen 

en op achtergrondlocaties. De metingen worden uitgevoerd door de GGD Amsterdam, 

afdeling Luchtkwaliteit. De jaarlijkse rapportages liggen steeds voor iedereen ter inzage 

en staan ook op de website van de gemeente. 

 

Voor de beantwoording van de vraag is gebruik gemaakt van de meest recente meetge-

gevens (meetjaar 2012) die onlangs zijn ontvangen. In 2012 is er naast stikstofdioxide 

(NO2).ook fijnstof (PM2,5) gemeten.  

 

De gemeten luchtkwaliteit 

Hieronder zijn de meetgegevens per stof weergegeven. Voorts zijn ook de gemeten con-

centraties vermeld van de meetpunten die het dichtst bij de Jan Hekmanschool en De 

Grote Beer/A. Bekemaschool staan. 

 

Stikstofdioxide 

Een vergelijking met de meetgegevens uit Amsterdam laat het volgende zien: 

Stikstofdioxideconcentraties (jaargemiddelden) in µg/m3 vergeleken met Amsterdam  

2012 Ouderkerk Duivendrecht Amsterdam 

snelweg 29,2 34,3 55,0 

lokaal verkeer 26,3 30,4 47,5 

achtergrond 22,8 24,1 26,0 

Jaargemiddelde  per kern 26 31 

 

De schoollocaties vergeleken 

-Jaargemiddelde NO2 van meetpunt nabij Jan Hekmanschool : 25,6 µg/m3 

-Jaargemiddelde NO2 van meetpunt nabij Grote Beer/A. Bekemaschool : 29,1 

µg/m3 

 

Er is dus een verschil waar te nemen qua luchtkwaliteit. Dat verschil houdt verband met 

allerlei factoren zoals de fysieke geografische ligging, terreinkenmerken, bebouwing, de 

aanwezigheid en intensiteit van (snel)wegverkeer, meteo/windrichting etc. 

 

Zowel in Ouderkerk aan de Amstel als in Duivendrecht bleven de gemeten NO2 concen-

traties in 2012 op alle meetlocaties beneden de grenswaarde van 40 µg/m3. 

 

Fijnstof 

De gemeten jaargemiddelde fijnstof PM2,5 concentraties in Ouderkerk aan de Amstel en 

Duivendrecht zijn beide vastgesteld op 14 µg/m3 en blijven daarmee ruimschoots onder 

de grenswaarde van 25 µg/m3
 die vanaf 2015 gaat gelden. PM2,5 is de kleinste fractie 



fijnstof waarvoor wettelijke grenswaarden gaan gelden. Tussen de woonkernen is er geen 

verschil gemeten. 

 

Vraag 5: Welke afschrijvingstermijn hanteren de scholen voor de zonnecellen? En welke 

termijn dat deze de beoogde jaarlijkse besparing op energie c.q. exploitatiekosten geeft? 

 

Antwoord: 

Voor het toepassen van zonnecellen doorgaans een afschrijvingstermijn van 15 tot 20 

jaar. Wat betreft de besparing op de energiekosten wordt opgemerkt dat het effect na 15 

jaar merkbaar is. Na die periode is de investering terugverdiend. 

 

 


