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PROGRAMMA 29 SEPTEMBER

19.30 Presentatie resultaten inventarisatie leegstand en herbestemming
Roosje van Leer, CMO STAMM

•••
19.50 Voorbeeld herbestemming: Kerkenveld, Ansen, Fort

Meta Kroon en Jacqueline Smit, Woonzorg de Berkenhof

20.00 Rondleiding door voormalige Vaarboom
•••
20.15 Pauze
•••
20.30 Casusbesprekingen
21.00 Juridische en financiële aspecten, rollen en verantwoordelijkheden

n.a.v. de casusbesprekingen
Gertjan van Midden, PO-raad

•••
21.30 Einde



Inventarisatie:
• Hoeveel m2 onderwijsruimte staat er op dit moment 

leeg in Drenthe?

• Hoeveel zal dit worden, als de krimp doorzet zoals is 
voorspeld?

• Hoeveel hele schoolgebouwen staan er leeg?

• Tot welke vraagstukken leidt dit?

• Welke oplossingen worden hiervoor gevonden?

Inventarisatie



Leerlingendaling: 
‘de nieuwste cijfers’

•••



•••

Tevredenheid woonplaats

Bevolkingsprognose 2015 – 2040 , provincie Drenthe (april 2015)
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Gedeeltelijke leegstand
•••



Onze meerwaarde

• ‘Leegstand’ = BVO (bruto 
vloeroppervlak) minus 
vloeroppervlakte waar 
school volgens 
normberekening recht op 
heeft

• Cijfers per gemeente: saldo 
overschot / tekort van alle 
scholen samen

• NB: Niet elke ‘leegstaande’ 
m2 staat in praktijk ook leeg



Situatie 2015

Gemiddeld in Drenthe: 11% van het BVO 

niet nodig voor basisonderwijs

Overschot: 34.000 m2 schoolgebouw



Situatie 2020:

Gemiddeld in Drenthe: 17% van het BVO 

niet nodig voor basisonderwijs

Overschot: 54.000 m2 schoolgebouw



Situatie 2025:

Gemiddeld in Drenthe: 19% van het BVO 

niet nodig voor onderwijs

Overschot: 60.000 m2 schoolgebouw



•••

Tevredenheid woonplaats



Wat kost 
leegstand?
• Overschot 2015: 34.000 m2
• Kosten lokaal dat in gebruik is: 

ca € 50/m2
• Kosten op jaarbasis

2015: € 1.700.000
2025: € 3.000.000

• Kosten lokaal dat echt leeg
staat: € 18 euro/m2

• Kosten op jaarbasis
2015: € 612.000
2025: € 1.080.000



Medegebruik en verhuur
•••



Onze meerwaarde

• Gemeenten hebben beperkt 
zicht op medegebruik en 
verhuur

• Officieel: medegebruik moet 
gemeld worden, 
toestemming nodig voor 
verhuur. Gebeurt vaak niet

• Medegebruik vooral door 
peuterspeelzaalwerk, ook 
muziekverenigingen en 
bibliotheken

• Verhuur vooral aan 
kinderopvang



Onze meerwaarde

• Hoe kun je als gemeente 
sturen op medegebruik en 
verhuur?

• Wat is redelijke prijs?

• Dilemma’s: oneerlijke 
concurrentie, verschuiving 
probleem

• Wat als school een lokaal 
niet meer wil?



Leegstaande gebouwen
&

Herbestemming
•••



•••

Tevredenheid woonplaats

• Schipborg: tijdelijk verhuurd aan politieschool

• Gieterveen: sloop & graszaad – boekwaarde 

afgeboekt

• Drouwenerveen: woonhuis

• Drouwenermond: woonhuis + kantoor

• Valthermond-Oost: zorg

• Klijndijk: woning + dansschool

• 1e Exloërmond: bedrijf

• Mavo Schoonebeek: gesloopt, 

geen nw bestemming

• Erica, Kristalla en Stoeke: verkocht 

tbv woning/werk aan huis

• Ansen: woonzorg

• Koekangerveld: verkocht als 

woonhuis; nw dorpshuis gebouwd 

van opbrengst

• Alle vrijgekomen gebouwen gesloopt tbv 

woningbouw

• Tiendeveen: verkocht aan theatercollectief

• OBS Nieuwlande: verkocht, fysiotherapie

• Apollo en Morgenster: verkocht aan 

corporatie tbv woningbouw, maar bouw 

stagneert

• Niermanschool: gesloopt tbv 

woningbouw

• VO-gebouwen: verkocht aan 

notariskantoor. Plannen voor 

zorghotel, appartementen, 

woningbouw

• Zwiggelte: woonhuis

• Oranje: bed en breakfast

• Elp: deels gesloopt, deels dorpshuis

• Witteveen: toegevoegd aan dorpshuis

• Nw Balinge: woonhuis + bloemenzaak

• Hoogersmilde: tijdelijk in gebruik door 

VO COA

• Oudemolen: verkocht met woonbestemming. 

Voorwaarde: dorpshuis 10 jaar in stand houden

• Altena: woonbestemming

• Roderwolde: woonbestemming

• Roderesch: dorpshuis (oude dorpshuis 

afgebroken)

• CBS Roden: verhuurd aan 

kunstenaarscollectief

Herbestemming



•••

Tevredenheid woonplaats

• Schipborg: huur politieschool loopt af

• Nw Annerveen: sinds 1/8/2015

• Annerveenschekanaal: sinds 1/8/2015

• School 24 Nw Buinen: al 4 jaar leeg, 

nu verkocht onder voorbehoud

• Buinen: sinds 2014

• Oranjedorp: te koop

• Barger-Compascuum: te koop

• Weiteveen: te koop

• Klazienaveen-N: te koop

• Rietlanden: te koop

• Ruinerwold: verkoop lastig 

vanwege garagebedrijf

• Fort: wordt woonzorg

• Linde

• Nog twee gebouwen: wordt 

daklozenopvang en wissellocatie VO

• CBS Nieuwlande: 

te koop

• Mackayschool: te koop, nu 

‘broedplaats’ kunstenaars

• Havelterbergschool: te koop, 

antikraak

• Kompas: antikraak, op 

nominatie verkoop

• VO-scholen: planontwikkeling 

loopt, deels sloop?

• Vledderveen: verhuur combi 

dorpshuis?

• Eemster: te koop

• Zeijen: te koop

• Paterswolde: te koop

• CBS Roden: verhuurd aan 

kunstenaarscollectief

Lege gebouwen

• Wilhelminaschool en Mijndert vd Thijnenschool: 

op nominatie voor sloop (jaren ‘70)

• Parkschool: sloop tbv woningbouw?

• Oude mavo en oude praktijkschool: grote 

gebouwen, nog geen bestemming

• Wezup: te koop sinds 2012



Geschikt of 
niet?
• Ligging, ruimtelijke kwaliteit
• Aanpasbaarheid gebouw
• Onderhoudsstaat gebouw
• Grootte gebouw
• Functies delen?
• Bestemmingsplan, 

omgevingsvergunningen
• Aantrekkelijkheid dorp voor 

nieuwbouw woningen

• www.erfgoeddrenthe.nl
• www.herbestemmingnoord.nl



En nu?
• Tijdig gesprek tussen 

schoolbesturen en gemeenten 
is essentieel

• Waar staan scholen in 2020, 
2025?

• Welke eisen stellen we voor 
toekomst aan de gebouwen?

• Welke gebouwen blijven, waar 
aanpassing en/of nieuwbouw 
nodig?

• Betrekken in verkenning: 
andere accommodaties



Onze meerwaarde

•En u?

Na pauze: casuïstiek: 
gesprek over praktijk

Nu eerst: Meta Kroon en 
Jacqueline Smit, 
Woonzorg de Berkenhof



Onze meerwaarde

• Meta Kroon
Jacqueline Smit

Woonzorg De Berkenhof



Casus 1
Scholen in gemeente X hebben te maken met leegstand van 

lokalen. In één van de scholen gaat het om maar liefst vier 

lokalen. 

Het schoolbestuur wil de lokalen terug geven aan de 

gemeente, maar de gemeente wil dit niet. De gemeente is wel 

bereid mee te denken over een alternatieve invulling voor de 

lokalen (verhuur of medegebruik) en heeft ook al eens een 

advertentie geplaatst, maar tot nu toe heeft zich geen 

belangstellende gemeld. 

Het schoolbestuur vraagt nu aan de gemeente een vergoeding 

voor de kosten die zij maken voor de exploitatie (stookkosten, 

onderhoud) van de niet-gebruikte lokalen.

Casuïstiek



Casus 2
In gemeente Y heeft een aantal scholen leegstand, terwijl 

andere scholen ruimtetekort hebben. De gemeente wil dat de 

scholen gebruik gaan maken van elkaars lokalen, maar de 

scholen willen niet bij elkaar inwonen. De gemeente wil echter 

niet bouwen voor leegstand, dus weigert uitbreiding van de 

scholen met ruimtegebrek. 

De scholen met een overschot aan ruimte willen geen lokaal 

afstaan aan leerlingen van een andere school, onder andere 

omdat de ‘lege’ lokalen verhuurd of in medegebruik gegeven 

zijn aan kinderopvang en/of peutergroepen. Hiervoor is geen 

toestemming gevraagd bij de gemeente.

Casuïstiek



Casus 3
School A in gemeente X heeft te maken met leegstand. De 

directeur heeft een kinderopvangaanbieder gevonden die 

ruimte wil huren in het pand. Dit past in de filosofie van de 

school om een 7-tot-7 aanbod te realiseren. Ook prettig is het 

dat hiermee de exploitatiekosten van het lege lokaal zijn 

gedekt. Voor de kinderopvangaanbieder is het ook een goede 

deal: de huur is relatief laag en voor ouders is de locatie in 

school wel zo praktisch. 

De kinderopvangaanbieder zegt daarom de huur op van de 

gemeentelijke accommodatie waar hij eerder gevestigd was. 

De ruimte in deze accommodatie staat sindsdien leeg. De 

gemeente vraagt zich af of ze een afdracht van huurinkomsten 

kunnen vragen aan het schoolbestuur. 

Casuïstiek



Casus 4
School B in gemeente Y krimpt en heeft te maken met 

leegstand. De school besluit mede daarom een eigen 

peutergroep te beginnen in een leeg lokaal. Op deze manier 

hoopt de school meer leerlingen te trekken. 

School C in hetzelfde dorp heeft alle lokalen nodig. Uit 

concurrentieoverwegingen wil deze school echter ook een 

peutergroep beginnen. Het schoolbestuur vraagt de gemeente 

om een bijdrage in de kosten van een noodlokaal om deze 

peutergroep te huisvesten. De gemeente wil dit niet, omdat 

elders in het dorp al een dergelijke voorziening is.

. 

Casuïstiek



•••
Jacob Bruintjes

j.jbruintjes@freeler.nl

•••
Roosje van Leer

r.vanleer@cmostamm.nl

Regionaal procesbegeleiders 

leerlingendaling PO Drenthe


