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Schoolbesturen Opgelet: Onderhoud
wordt uw verantwoordelijkheid!

Bouwtechnisch onderzoek
en scenariostudie TU Delft

Scope wil u geen lesje leren, maar we willen u wel graag adviseren bij de
overheveling van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van uw
schoolgebouwen.

In opdracht van TU Delft FMVG heeft Scope
in oktober 2013 een NEN 2767-meting en 4
investeringsscenarios uitgewerkt voor een
utiliteitsgebouw aan de van den
Burghweg 1 te Delft.

Vanaf 1 januari 2015 zijn schoolbesturen in het primair onderwijs zelf
verantwoordelijk voor zowel binnen- als buitenonderhoud van de
schoolgebouwen. Het gemeentelijk onderhoud zal dan worden overgeheveld
van het gemeentefonds naar de lumpsum vergoeding van de scholen.
De overheveling heeft diverse voordelen
voor schoolbesturen: schoolbesturen
worden integraal verantwoordelijk
voor het onderhoud van het gebouw
en kunnen het geld voor het buitenen binnenonderhoud naar eigen
inzicht besteden. Zij kunnen daardoor
sneller beslissen hoe en wanneer
bijvoorbeeld mankementen moeten
worden gerepareerd. Ook kunnen ze
onderhoudswerkzaamheden beter plannen, qua tijd en qua financiën.

De TU Delft heeft dit object onlangs
aangekocht van de Rijksgebouwendienst
vanwege de strategische ligging op de
campus. Het betreft een gebouw van
architectenbureau Broek en Bakema
uit 1965 bestaande uit 3 bouwdelen
(13.000m2 BVO).
In verband met het zeer korte tijdsbestek
(1 maand) en de hoeveelheid installaties is
Scope een samenwerking aangegaan met
TDS Engineering uit Almere. TU Delft FMVG
heeft gevraagd voor elk van de 3 bouwdelen
3 renovatiescenario’s uit te werken.

Maar er zitten ook een aantal nadelen aan de overheveling. Er komt immers
een extra last op de schouders van de schoolbesturen. De noodzakelijke
expertise met betrekking tot het groot onderhoud van een schoolgebouw kan
wel eens ontbreken bij de schoolbesturen en er zijn ook financiële risico’s.
Scope kan de schoolbesturen adviseren en ondersteunen. Bijvoorbeeld door
onderzoek te doen naar de staat van het onderhoud van het schoolgebouw
door middel van een bouwkundige opname ( de zgn. Nulmeting.)
Zo komt het bestuur niet voor verrassingen te staan op het moment van
overdracht van de verantwoordelijkheden in 2015.
Daarnaast kan Scope voor het schoolgebouw en meerjarenonderhoudsplan
(MOP) maken. Hierin wordt op basis van de opname maatregelen voor
de resterende exploitatieperiode opgenomen voor het onderhoud en de
daarbij behorende kosten. Vaak hebben gemeenten al een MOP voor het
schoolgebouw. Scope kan voor het schoolbestuur dit MOP controleren en
waar nodig actualiseren.
Naast het maken van meerjarenplannen kan Scope schoolbesturen ook
adviseren over de huidige onderhoudscontracten en waar nodig besteden
wij deze en aanvullende onderhoudswerkzaamheden opnieuw aan.
Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden door te nemen.

>> vervolg pag. 2

Meer info: Robert Pot, r.pot@scopebm.nl, 036 - 546 76 11
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Wij wensen u prettige feestdagen en
een succesvol 2014
Beoordeling Meer Jaren Onderhoudsplan
Almeerse Scholen Groep
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De Almeerse Scholengroep is het onderwijsbestuur van 50 basisscholen
en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. Van de acht
scholen in het voortgezet onderwijs heeft Scope opdracht gekregen om
de meerjarenonderhoudsplannen (MOP) van zes scholen te beoordelen.

Dit betreft verlenging van de levensduur
met respectievelijk 7, 15 en 30 jaar.
Daarnaast is er voor 1 bouwdeel gevraagd
wat de investeringskosten zijn voor
directe verbouw en ingebruikname.

De boordeling van de MOP’s is uitgevoerd
op basis van een overzichtsbladen MOP
20 jaar en tekeningen van betreffende
scholen. Tevens is een bezoek aan de school
gebracht en is een overleg geweest tussen
facilitair manager en inspecteur. Tijdens het
bezoek aan de school zijn alle elementen
van het bouwwerk beoordeeld o.a.; buitenen binnenwanden, vloeren, daken, wanden vloer- en dakopeningen, afwerkingen,
mechanische en elektrische installaties en vaste inrichtingen.

In totaal zijn er 10 maatregelpakketten
uitgewerkt en aangevuld met Meer Jaren
Onderhouds Plannen. Hierdoor zijn direct
de totale investerings- en gebruikskosten
gedurende de exploitieperiode inzichtelijk
gemaakt en kan een strategische keuze
worden gemaakt.

De elementen van de MOP zijn beoordeeld op compleetheid, hoeveelheden,
eenheidsprijzen en startjaren. Bevindingen zijn gerapporteerd en besproken met
opdrachtgever waaronder o.a.
- Indeling MOP: de beoordeelde MOP’s
zijn voorzien van diverse indelingen /
volgorde van elementen. Verbeterpunt
is de NL-SfB-codering en volgorde aan te
houden.
- Compleetheid: onvolledigheid en
ontbreken van gegevens. Een goede MOP
bevat minstens de volgende gegevens:
datum planning, peildatum, bouwjaar bouwwerk, aantal m2 bvo, bouwlagen,
clustereenheid, hoeveelheden, eenheden, eenheidsprijzen, startjaar/eindjaar.
Meer info:
Andries Hogeveen, a.hogeveen@scopebm.nl, 036 - 546 76 11

Nieuwe projecten :

Het gebouw zal de komende jaren onder
andere dienst doen als uitwijklocatie voor
andere verbouwingen op de campus. Om
de maatregelen beter te laten aansluiten
op de gebruikerswensen heeft er
aanvullend een toetsing plaatsgevonden
op basis van de nieuwe NEN 8021. Dit
is een nieuwe norm om het vastgoeden gebruikersprofiel van objecten met
elkaar te vergelijken.
Meer info: Paul Koning,
p.koning@scopebm.nl, 0229 – 54 88 68

Quickscan onderzoeken i.o.v. Eigen Haard Amsterdam * Technisch en commercieel beheer diverse panden in
Den Bosch, Amsterdam en den Haag i.o.v. AGV Duitsland * Beoordeling MJOP’s i.o.v. Almeerse Scholen Groep *
Bouwkostenraming * Herontwikkeling blok 1 en 3 i.o.v. Uniform vastgoed Brielle * Advisering WKO i.o.v. BAM techniek *
Inversteringsonderzoek 3 appartementen i.o.v. Anne Klimsma architect Velzen * Ondersteuning EMVI inschrijving diverse
projecten * Quickscan woningen Middenmeeer i.o.v. Wooncompagnie Hoorn* MJOP opstellen woningen en kantoren
i.o.v. Nationale Borg* Begeleiding Comakership herbestemming i.o.v. Hogeschool Windersheim Almere.
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