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1  I n l e idi ng 

1.1 Aanleiding 

Sinds de doordecentralisatie is het schoolbestuur van de Grosthuizerschool verantwoordelijk voor het 

buitenonderhoud en aanpassing van de schoolgebouwen. 

 

Stichting Allure heeft tijdens een overleg op 3 december 2019 gevraagd of de gemeente de Stichting 

Allure een financiële bijdrage wil geven in de kosten voor behoud van de school.  

 

Volgens de stichting ligt het huidige en verwachte toekomstige leerlingenaantal onder de 

opheffingsnorm als bedoeld in artikel 154 van de Wet op het primair onderwijs. Hierdoor komt de 

gebouw gebonden exploitatie in gevaar. Grosthuizen is een kleine kern. Ook de kernen Scharwoude 

en Oudendijk behoren tot het verzorgingsgebied van de school. Verdwijnen van de school zal zijn 

weerslag hebben op deze kleine kernen. De gemeente gaat in 2020 en ‘Kleine kernenbeleid’ 

ontwikkelen. 

 

Vooruitlopend op het ‘kleine kernenbeleid’ is tijdens het overleg op 3 december 2019 afgesproken dat 

stichting Allure de noodzakelijke kosten om de school tot medio 2023 open te kunnen houden 

inzichtelijk maakt. Dit voorstel is op 9 december 2019 per e-mail ontvangen (document ‘aanpassingen 

t.b.v. reductie exploitatiekosten’ d.d. 7 december 2019).  

 

Het voorstel van Stichting Allure is opgenomen in bijlage 1. 

 

1.2 Vraagstelling onderzoek 

Afdeling Welzijn & Zorg heeft aan het cluster Vastgoed van de afdeling Wonen & Ondernemen 

gevraagd om: 

1. Het voorstel van de Stichting Allure te beoordelen op technische noodzaak;  

2. Een bijdrage te leveren aan een gezonde leeromgeving;  

3. Een bijdrage te leveren voor investeringen t.b.v. de vermindering van de exploitatiekosten 

(energiekosten).  

 

1.3 Werkwijze onderzoek 

Tijdens bureauonderzoek is gekeken welke informatie in het gebouwdossier beschikbaar is.  De meeste 

informatie dateert van voor de doordecentralisatie. 

 

Het gebouw is op 27 januari 2020 geïnspecteerd door Eric Overtoom van het cluster Vastgoed.  

Op 28 februari 2020 is de dakbedekking en de aansluitingen nader onderzocht door dakdekkers -

bedrijf Hans Braas. Aangetroffen lekkages zijn direct hersteld (factuur zal worden voldaan door 

afdeling Welzijn & Zorg). 

 

Op basis van de resultaten is een advies en kostenraming gemaakt. 

 

1.4 Objectgegevens 

Naam Grosthuizerschool 

Adres Grosthuizen 74 – 75a 

1633 EP  Avenhorn 

Bouwjaar 1990 

Uitbreiding 2010 

Bruto vloeroppervlak 1.045 m2 

 



 

  

Onderzoek technische staat en onderhoudsbehoefte Grosthuizerschool  Pagina 4 van 12 

2  R e sultaten  o nderzoek  

2.1 Gebouwdossier  

In het gebouwdossier is de volgende informatie beschikbaar: 

 Inspectierapport /conditiemeting uit Planon, inspectiedatum 29-9-2010; 

 Meerjarenonderhoudsplan 2003-2007 van BBA, d.d. 11-10-2003; 

 Advies kwaliteit binnenmilieu en verbetering ventilatie Grosthuizerschool, GGD Hollands 

Noorden, d.d. februari 2009; 

 

2.2 Gezonde leer- en werkomgeving 

In 2009 heeft de GGD Hollands Noorden in samenwerking met gemeente Koggenland een onderzoek 

uitgevoerd en advies uitgebracht op basis van de GGD-richtlijnen en inzichten uit die tijd. Tijdens het 

onderzoek is gekeken naar de bouwkundige en ruimte specifieke aspecten per lokaal. Vooral gericht 

op de aanwezigheid en plaats van ventilatievoorzieningen (en de ventilatiecapaciteit) en de 

praktische bruikbaarheid daarvan in de winterperiode. Daarnaast is gekeken naar de benodigde 

ventilatiecapaciteit op basis van aantal leerlingen en docenten in elk afzonderlijk lokaal. Als laatste is 

er een meerdaagse meting uitgevoerd m.b.t. CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid in één van de 

lokalen op basis van ‘worst-case’. 

 

De Grosthuizerschool is een school met natuurlijke ventilatie. De conclusie destijds was dat van de vijf 

in gebruik zijnde lokalen er twee onvoldoende ventilatiecapaciteit hadden (streefwaarde 1000 ppm) 

en drie voldoende capaciteit bij het aantal leerlingen in het lokaal (in 2009). Daarnaast konden niet 

alle ventilatiemogelijkheden worden gebruikt door het ontbreken van bedieningshendels of zijn de 

bedieningshendels lastig te bereiken. Daarnaast werd er stof en spinnenwebben aangetroffen op 

moeilijkbereikbare plaatsen in alle lokalen (tekortkoming schoonmaak).  

 

De huidige ervaring is dat naast het CO2 gehalte in leslokalen ook de aanwezigheid van (fijn)stof 

klachten van grote invloed is op de kwaliteit van het binnenmilieu.  

 

Naar aanleiding van het onderzoek en advies van de GGD zijn in 2009 de bedieningshendels 

aangepast, hersteld of aangebracht zodat alle aanwezige ventilatievoorzieningen ook goed kunnen 

worden gebruikt.  Of er aanvullende of duidelijkere afspraken zijn gemaakt over schoonmaken van de 

lokalen en overige ruimten in de school is niet bekend. In 2009 heeft iedere docent een ventilatiekaart 

ontvangen met het verzoek deze in het lokaal op te hangen en de ventilatieadviezen op de kaart te 

gebruiken. Deze kaarten zijn tijdens de inspectie niet aangetroffen. 

 

Tijdens de inspectie op 27 februari 2020 zijn geen gebreken aan de bedieningshendels  van de ramen 

aangetroffen. De ramen zijn niet in verschillende standen vast te zetten en kunnen dus alleen open of 

dicht. Dit beïnvloedt de praktische bruikbaarheid van de ramen in de winterperiode en bij harde 

wind. Dwarsventilatie in de lokalen is alleen mogelijk door de deur naar de gang open te zetten. 

 

2.3 Technische staat bouwkundig 

Dakbedekking platte daken 

De dakbedekking verkeerd in een redelijke staat. De insnijding door de dakdekker vertoont geen 

vocht onder de bedekking of isolatie. Restlevensduur 5-7 jaar. Op de aansluitingen van de aluminium 

inplak-daktrimmen zijn scheuren/openstaande naden aangetroffen. De koppelstukken tussen de 

daktrimmen ontbreken (uitvoeringsfout). Op het dakvlak zijn diverse reparatieplekken aanwezig. In 

de bedekking zitten enkele plooien (ook al aanwezig tijdens de inspectie uit 2010, zie rapportage 

Planon). Ook dit is een uitvoeringsfout tijdens aanbrengen dakbedekking. Het grind op het dak is 

sterk vervuild (mos, alg, etc.). Er is geen valbeveiliging aanwezig op het dak.  
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Herstel van scheuren op de aansluiting van de daktrimmen, reinigen van de grind ballastlaag en 

schoonmaken van plaatsen met vervuiling ter plaatse van kilgoten en afvoeren is op korte termijn 

noodzakelijk om lekkages op te lossen of te voorkomen. 

 

Dakbedekking hellende daken 

De dakpannen zijn 30 jaar oud. Hier en daar zijn kapotte dakpannen aangetroffen of zijn dakpannen 

uitgezakt. De aansluitingen ter plaatse van de kilgoten zijn rommelig. Veel vervuiling en mosgroei 

aanwezig. De restlevensduur van de keramische dakpannen is minimaal 15-20 jaar. Vervanging van de 

kapotte dakpannen en herstel van scheve of uitgezakte pannen is op korte termijn noodzakelijk om 

lekkages op te lossen of te voorkomen. 

 

Goten en hemelwaterafvoeren 

De zinken gootbekleding en de hemelwaterafvoeren zijn verweerd (veroudering) en vervuild. Het 

materiaal heeft een restlevensduur van circa 5 jaar. Schoonmaken en schoonhouden van de goten is 

noodzakelijk om lekkages op te lossen of te voorkomen. 

 

Kozijnen, schilderwerk en gevelbekleding 

Het schilderwerk is slecht. Tijdens de inspectie in 2010 was het schilderwerk matig. Niet duidelijk is of 

in de periode 2010-2019 een schilderbeurt is uitgevoerd. De gevelkozijnen vertonen nu houtrot en het 

hout is op diverse plaatsen vergrijst.  Herstel houtrot en schilderwerk zijn op korte termijn 

noodzakelijk.  
 

De gevelbekleding (panelen) is vervuild. Gelijktijdig schoonmaken met schilderwerk.  

 

Gevelvoegwerk, raamdorpelstenen en zonwering 

Plaatselijk is het voegwerk verweerd/uitgespoeld en als gevolg van een uitgezakte hemelwaterafvoer 

is plaatselijk mos- en algaangroei aanwezig. Herstel van het voegwerk is technisch gezien niet nodig. 

Om esthetische redenen wellicht wel. 

 

Er zijn enkele raamdorpelstenen kapot (ook al in 2010 geconstateerd). De oorzaak is vandalisme of 

gebruikersschade (mechanische beschadiging). Herstel is nodig om vervolgschade aan metselwerk te 

voorkomen. De schooldirectie is geadviseerd om vandalisme aan te geven en het declareren de kosten 

met de gemeente te overleggen. 

 

De zonwering (uitvalschermen voorzien van doek) vertoont geen gebreken. Geen technische 

noodzaak voor vervanging.  

 

2.4 Reductie exploitatiekosten 

LED-verlichting 

Stichting Allure wil de bestaande verlichting in het gebouw vervangen door LED-verlichting. Niet 

duidelijk is of Allure dit alleen wil in drie leslokalen of in het hele gebouw. Het aanbrengen van LED-

verlichting heeft een korte terugverdientijd. 

 

PV-zonnepanelen 

Het is uiteraard mogelijk om op de daken PV-panelen aan te brengen. Zowel op een deel van de 

hellende daken als op het platte dak. Aantal is afhankelijk van oriëntatie en beschaduwing.  De door 

Allure geraamde kosten zijn niet onderbouwd. 

 

Het aantal PV-panelen is overigens afhankelijk van het huidige energieverbruik van de school en de 

visie op de energietransitie. Voor nu lijkt het verstandig om het aantal panelen af te stemmen op het 

huidige energieverbruik (inclusief eventueel het verbruik van het nieuwe ventilatiesysteem) en 

hiervoor een adviseur in te schakelen. 
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3  K o stenrami ng e n  adv i es 

3.1 Gezonde leer- en werkomgeving 

Stichting Allure wil graag het binnenmilieu in de lokalen verbeteren door het aanbrengen van een 

systeem van de KlimaatGroep Holland (KGH). Het ventilatiesysteem van KGH zorgt in ieder lokaal voor 

goede ventilatie en een juiste temperatuur met een eigen alles -in-één-unit. Deze unit ventileert, 

verwarmt, koelt en regelt verlichting en zonwering. Het systeem is voorzien van fijnstoffilters, WTW 

en heeft CO2 meters per lokaal. 

 

Stichting Allure wilt dit systeem aanbrengen in drie lokalen. Kostenraming Allure € 17.500,00 excl. 

btw per lokaal. Daar komt volgens Allure nog € 2.000,00 excl. btw bij voor aanpassingen aan de 

plafondafwerking. De jaarlijkse onderhoudskosten van het ventilatiesysteem zijn door Allure niet 

aangegeven. Deze jaarlijkse kosten zijn voor Allure. 

 

In 2013 heeft de gemeente in een ander schoolgebouw een soortgelijk ventilatiesysteem aangebracht. 

Kosten destijds € 12.000,00 excl. btw per lokaal. Onze kostenraming voor het ventilatiesysteem op 

basis van indexering van de kosten uit 2013 bedraagt € 15.000,00 excl. btw per lokaal.  

 

De door stichting Allure geraamde kosten voor het aanpassen van de plafondafwerking zijn hoog.  

 

Als het schoolgebouw minimaal nog 10 jaar open blijft is het aan te raden om het ventilatiesysteem 

aan te brengen. Voor een kortere periode is dit financieel niet rendabel.  

 

Omdat de exploitatieperiode van het schoolgebouw onzeker is, wordt voor de korte termijn 

geadviseerd om het in 2009 uitgevoerde onderzoek te actualiseren op basis van de huidige 

leerlingaantallen en ventilatiecapaciteit van de gebruikte lokalen (advies is om ook de ruimten die in 

gebruik zijn door het kinderdagverblijf hierbij te betrekken).  

 

Eventueel kan worden gekeken naar de mogelijkheden om een aantal van de klepramen te voorzien 

van een andere bediening, zodat ze (traploos) ook op een klein kiertje open gezet kunnen worden. 

 

Daarnaast is het dan zinvol om in samenwerking met de GGD nieuwe ventilatiekaarten/adviezen te 

maken en deze toe te lichten aan de leerkrachten. 

 

3.2 Onderhoudskosten  

De aangetroffen gebreken geven geen aanleiding voor het op korte termijn vervangen van de 

dakbedekking van de hellende- en platte daken. Herstelwerkzaamheden vallen onder het dagelijks 

onderhoud (reparatieonderhoud). Hetzelfde geldt voor het schoonmaken van de goten en herstel van 

de kapotte raamdorpelstenen. 

 

Houtrot herstel en schilderwerk van de buitenkozijnen en gevelpanelen valt onder het planmatig 

onderhoud. De kosten voor het schilderwerk zijn realistisch. De kosten voor herstel van houtrot 

konden nog weleens tegenvallen. Wij ramen de kosten hoger dan Allure, maar een 100% opname 

moet duidelijkheid geven over de werkelijke kosten.  
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Onderstaand onze kostenraming (exclusief btw) voor noodzakelijk bouwkundig herstel op korte 

termijn. 

 

Activiteit Aantal Kostenraming  

Herstel dakbedekking platte daken 1 pst  €     1.500,00  

Herstel dakbedekking hellende daken 1 pst  €     1.000,00  

Schoonmaken goten en herstel aansluitingen 1 pst  €      1.000,00  

Houtrotherstel 1 pst  €   10.000,00  

Schilderwerk buitenkozijnen en panelen 1 pst  €   20.000,00  

Herstel kapotte raamdorpelstenen 1 pst  €     1.500,00  

TOTAAL (excl. btw)    €   35.000,00  

 

3.3 Investeringskosten 

LED-verlichting 

Het vervangen van de huidige verlichting door LED kost circa € 45,- per m2 (exclusief btw).  De door 

Allure geraamde kosten zijn voldoende voor het vervangen van de verlichting in drie lokalen en de 

verkeersruimten/algemene ruimten. De terugverdientijd van LED-verlichting is 3-5 jaar. 

 

PV-zonnepanelen 

De kosten voor het aanbrengen van zonnepanelen bedraagt ongeveer € 550,00 excl. btw per paneel.  

Op basis van het door Allure aangeven bedrag, kunnen ongeveer 18 panelen worden aangebracht. 

 

De terugverdientijd van PV-panelen is ongeveer 10 jaar. Uiteraard is het wel of niet investeren in PV-

panelen afhankelijk van de resterende exploitatieperiode van het gebouw. 

 

3.4 Advies 

De noodzakelijke kosten om de school tot medio 2023 open te houden ramen wij op € 35.000,00 

exclusief btw. Deze kosten zijn, sinds de doordecentralisatie, voor rekening van de Stichting Allure.  

Overwogen kan worden hiervoor een bijdrage te geven. 

 

Voor het openhouden van de school tot medio 2023 is het niet verstandig om te investeren in een 

nieuw ventilatiesysteem. Advies is om te controleren of de aanwezige ventilatiecapaciteit voldoende is 

(leerlingenaantal) en de ventilatiemogelijkheden goed gebruikt worden (ventilatieadvies). Eventueel 

kan worden gekeken naar de mogelijkheden om een aantal van de klepramen te voorzien van een 

andere bediening, zodat ze (traploos) ook op een klein kiertje open gezet kunnen worden.  

 

Ook het investering in PV-panelen is voor de genoemde periode financieel niet rendabel. Overwogen 

kan worden een bijdrage te geven voor de LED-verlichting.  
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B i jl age  1  K o s tenrami ng s ti chti ng A l l ure   
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B i jl age  2  F o to ’s  

Kwetsbare details bitumineuze dakbedekking 
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Foto’s hellende dak en dakpannen 
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Hemelwaterafvoer, mos- en alggroei gevel, schilderwerk kozijnen en schade raamdorpelstenen 
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Uitvalschermen  


