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Naam project Huisvesting scholen (uitvoering IHP 2020)
Opdrachtgever College : wethouder M. Treep

Ambtelijk : W. van Mourik 
Projectleider Aart van de Bovenkamp
Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd
September 2020 Nog niet bekend
1. Voortgang activiteiten
In mei 2020 is het Integraal Huisvestings Plan Onderwijs Woudenberg (IHP) door de raad 
vastgesteld.

Na vaststelling van het IHP zijn we gestart met de voorbereidingen uitbreiding De 
Wartburg en De Olijfboom. Tevens is afgesproken dat de gemeente met peildatum 1 
oktober 2020 de geactualiseerde leerlingenprognose (LLP) door het externe buro PVG 
laat berekenen. Bij de berekening van de leerlingenprognose wordt ook de eigen 
prognoses van de schoolbesturen betrokken. 

Uitbreiding De Wartburg
Er is een verkeersonderzoek uitgezet rondom De Wartburg. Er wordt onderzocht wat de 
verkeersbewegingen zijn op huidige locatie van de school. De resultaten daarvan worden 
naar verwachting in december geleverd. 

Voor de uitbreiding van De Wartburg zijn we verschillende scenario’s aan het 
onderzoeken. 

Uitbreiding De Olijfboom
De Olijfboom maakt op dit moment gebruik van 2 noodlokalen. De gesprekken met De 
Olijfboom worden binnenkort opgepakt.

Leerlingenprognoses
De leerlingenprognoses oktober 2020 worden binnenkort geleverd door het externe buro 
PVG.

De gemeente heeft de leerlingenprognoses, die de scholen zelf berekenen, opgevraagd. 
Van 3 van de 5 scholen zijn de prognoses binnen. Deze worden betrokken bij prognoses 
van de gemeente.

2. Geld
Via het vastgestelde IHP is budget beschikbaar gesteld voor uitbreiding De Wartburg en 
De Olijfboom.

Voor externe ondersteuning bij de 2 businesscases uitbreiding scholen is nog geen 
budget aangevraagd. Dit zal waarschijnlijk begin 2021 gebeuren. 
3. Risico’s
Nog niet bekend. 

4. Organisatie
Voor dit project wordt nog een startnotitie opgesteld. Deze zal in november gereed zijn.



De werkzaamheden staan onder leiding van team gebouwenbeheer. De voortgang van 
de werkzaamheden wordt 1 keer in de zes weken besproken in de stuurgroep bestaande 
uit: de ambtelijk opdrachtgever, de wethouder, de gebouwbeheerder en de projectleider. 

Waar nodig wordt de werkgroep ingeschakeld. De werkgroep bestaat uit:
Myrthe Vale (RO), Ben van den Hoven (Verkeer en vervoer), Geert Jan van der Schans 
(gebouwenbeheer/RO) en Aart van de Bovenkamp (gebouwenbeheer/financiën). 

5. Tijd
Zie voortgang activiteiten.

6. Informatie

Informatie intern
Nog niet bekend.

Communicatie/burgerparticipatie
Nog niet bekend.

7. Kwaliteit
Nog niet bekend.

8. Gevraagd besluit(en)
N.v.t.

9. Bijlagen
N.v.t.

Voor akkoord:
Naam opdrachtgever Naam projectleider
Wieke van Mourik Aart van de Bovenkamp
Woudenberg Woudenberg
     






