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Geacht bestuur, . ' • • 

Bij brief van 23 januari 2017 hebt u een verzoek ingediend tot het opnemen van 
een algemeen bijzondere basisschool in'het plan van scholen 2018/2021 yan de 
geitieente Zeewolde. 

Bij besluit van 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Zeewolde besloten uw 
aanvraag vpor opname Pp het Plap yan Scholen 2018/2021 af te wijzen en de 
vaststelling van dit plan achterwege te. laten. De raad heeft daarbij overwogen 
dat de gemeente Gilze en Rijen niet gehanteerd kan worden als vergèlijkbare 
gemeèrite voor het bepalen van het belangstellingspercéntage voor algemeen 
bijzonde'r onderwijs in Zeewolde. . 

Hiertiegen hebt u bij brief yan 26,juli 2017 adpiinistratief beroep irigediend. • 

Bij brief yan 11 oktober 2017 heeft de gemeente een verweerschrift ingediend. 

Op 16 november 2017 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Van de zijde van uw 
stichting waren mevrouvv D.R. Koken drs. B.A. Mom van de Vereniging' 
Bijzóndere Scholen (VBS) aanwezig. Van de zijde yan de gemeente Zeewolde 
waren aanwezig mevrouw M.H.C. Ströotman en mevrouw J. Kooij. 

Besiuit 
Ik verklaar uw administratief beroep gegrond en vernietig het raadsbesluit van 29 
juni 2017 van de gemeente Zeewolde, omdat het aannemelijk is dat de door u 
veriangde algemeen bijzondere basisschool zal worden bezocht dpor ten minste 
het wettelijk vereiste aantal leeHingen. De door ü veriangde basisschool moet via 
het eerstvolgende plan van scholen als bedoeld in artikel 80, tweede lid, van de 
Wet op het primair onderwijs (WPO) voor bekostiging in aanmerking worden 
gebracht. 

Gronden van uw beroep 
U geeft aan dat het afwijzen op inhoudelijke gronden, zoals het door de gemeente 
gestelde effect op andere scholen en het voorzieningenniveau, wettelijk niet zijn 
toegestaan.. ' 
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U bent voorts van mening dat de behoefte aan een nieuwe algemeen bijzondere 

school in de gemeente niet kan worden bepaald aan de hand van het feit dat er 

op dit moment geen algemeen bijzonder onderwijs is of dat ouders er in het 

verléden mee hebben ingestemd de richting van een algemeen bijzondere school 

om te zetten naar openbaar. Ook merkt u ter zitting'op dat in de gemeente 

Almere eerder nieuwe aanvragen voor het stichten van drie algemeen bijzondere 

scholen zijn gehonoreerd, nadat in eerdere instantie algemeen bijzondere scholen 

waren omgezet naar openbaar. 

De vraag is dan ook waarom dat in dit geval niet zou kunnen. 

De visie van andere schoolbesturen speelt voorts volgens u geen wettelijke rol in • 

de besluitvorming tot opname van een nieuwe school in het Plan van Scholen. Ter 

zitting geeft u aan dat het stichten van een school altijd consequenties zal hebben 

voor bestaande scholen, maar dit mag op grond van artikel 23 Grondwet niet aan 

stichting van nieuwe scholen in de weg staan. 

Désgevraagd geeft u aan dat voor het berekenen van de groei van dé 

basisgeneratie het prognosemodel van PRIMOS hebt gebruikt. De gemeente 

gebruikt Pronexus dat direct put uit de Basisregistratie personen (Brp), waardoor 

de gegevens van de gemeente iets recenter zijn, maar ook dan voldoet de nieuwe 

school aan de stichtingsnorm. 

Wat betreft de belangstelling merkt u op dat u niet verplicht bent een directe 

meting uit te voeren, nu de indirecte meting voldoende gegevens oplevert voor 

het bepalen van de behoefte aan een school. Verder bestrijdt u het standpunt van 

de gemeente dat een landelijk percentage voor een bepaalde richting van belang 

zou zijn. Volgens artikel 76,-tweede lid, van dé WPO, moet het percentage van de 

richting in de vergelijkingsgemeente worden toegepast. Bovendien geeft het 

landelijk percentage geen reëel beeld hu algemeen bijzonder onderwijs in lang 

niet alle gemeenten in Nederiand is gevestigd. • 

Wat betreft het gekozen voedingsgebied verwacht u dat de school door het 

vernieuwende concept aantrekkingskracht op leerlingeri van buiten de gemeente 

zal hebben, maar dat de school allereerst een school voor kinderen in Zeewolde 

zal zijn. De verhuisbereidheid van ouders zal echter zorgen voor een positief 

effect op de gemeente, waar een grote leerlingenkrim'p heeft plaatsgeyonden. 

U voorziet dat er belangstelling kan komen vanuit de nieuwe wijk Oosterwold die 

deels zal overiappen met Almere, rriaar deze wijk bestaat nu nog niet. De 

reisbereidheid van geïnteresseerden is maximaal 30 minuten. 

Ter zitting licht u toe dat u hebt gekozen voor de gemeente Gilze en Rijen als 

vergelijkingsgemeente omdat de leerlingenaantallen van de gemeente Zeewolde 

het meest overeenkomen met deze gemeente. De gemeenten zijn vergelijkbaar 

qua aantal inwoners, leeriingdichtheid en bevolkingsopbouw, zeker wanneer de 

gemeente Zeewolde een meer gewone gemeente gaat worden op dit vlak. Nu al 

is de categorie 0-10 jarigen goed vergelijkbaar (11,7% voor Zeewolde ten 

opzichte van 10,6% Gilze en Rijen). Ook'WOZ-waarde en WW-uitkeringen zijn 

goed vergelijkbaar en de basisgeneratie per 1 januari 2015 geeft bijna hetzelfde 

aantal leeriingen weer (2431 voor Zeewolde en 2437 voor Gilze en Rijen). Ter 

zitting wijst u er op dat de ontwikkeling in de jongste groepen hetzelfde is en dat 

deze een vergelijkbare afname laat zien. De gemeente Gilze en Rijen bestaat 

voorts inderdaad uit 3 kernen, maar ter zitting voert u aan dat de gemeenten 

vergelijkbaar zijn omdat de algemeen bijzondere school in de grootste kern'van 

Gilze en Rijen ligt met bijna 17.000 inwoners. De gemeente Zeewolde heeft 

voorts 22.000 inwoners en Gilze en Rijen 24.000 inwoners. 
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Volgens u is hiermee aangetoond dat de twee gemeenten vergelijkbaar zijn. Geen 

enkele gemeente zal verder 100% scoren op de belangrijkste 

vergelijkingsindicatoren. U geeft voorts aan dat u bewust hebt gekozen voor de 

gemeente Zeewolde omdat het een groene gemeente is die centraal ligt en de 

school graag de buitenomgeving bij het onderwijs betrekt. 

Desgevraagd geeft u aan dat toepassing van artikel 78 van de WPO niet aan de, 

orde is. . 

Verweer gemeente Zeewolde 
In reactie op het standpunt van het schoolbestuur dat de inhoudelijke 

overwegingen van de gemeente wettelijk gezien niet relevant zijn, voert de 

gemeente ter zitting aan dat zij in het kader van een zorgvuldige besluitvorming 

alle betrokken belangen moet meewegen. 

Verder voert de gemeente aan dat de gemeente Gilze en Rijen onvoldoende 

vergelijkbaar is met Zeewolde. Allereerst heeft Zeewolde 1 kern en Gilze en Rijen 

3 kernen. Desgevraagd onderkent de gemeente wel dat de grootste kern van 

Gilze en Rijen, waar de algemeen bijzondere school is gevestigd, en verder de 

gehele gemeente Gilze en Rijen een met Zeewolde overeenkomend inwoneraantal 

heeft. 

Verder voert de gemeente aan dat in Zeewolde specifieke, zeer forse 

leerlingenkrimp aan de orde is omdat Zeewolde verandert van een zeer 

kinderrijke gemeente naar een gemeente met èen normale bevolkingsopbouw. 

Deze ontwikkeling heeft geleid tot veel leegstand onder basisscholen. De 

bevolkingsgroei in Zeewolde wordt grotendeels veroorzaakt door kinclerioze 

arbeidsmigranten. Andere scholen worden hierdoor in hun voortbestaan bedreigd. 

Dit is in Gilze en Rijep niet aan de orde. 

De gemeente geeft ter zitting als voorbeeld van de problemen die de huidige 

scholen binnen de gemeente op dit moment hebben, de rooms-katholieke 

basisschool De Zevenster in Zeewolde-Zuid,'waar een grote leerlingenkrimp is. 

Ouders blijken in de praktijk niet voor kleine scholen maar voor grotere scholen 

te kiezen, waardoor het opheffen van de ene kleine school geen positief effect 

blijkt te hebben op andere kleine scholen. De gemeente zit aldus met de situatie 

dat de gemeente op zich bevolkingsgroei kent, maar in de oudere wijken 

krimpproblematiek. Desgevraagd geeft de gemeente aan dat de leeriingenkrimp 

nog even doorgaat, maar daarna stabiliseert. 

Gevraagd wordt hoe voornoemde leeriingenkrimp in sommige wijken de 

vergelijkbaarheid tussen de gemeenten bei'nvloedt. De gemeente antwoordt dat 

er veel leegstand is en dat dit een impact heeft op bestaande scholen. Er zijn veel 

zorgen om het voorzieningenniveau. De komst van een nieuwkomer heeft dan 

grote gevolgen. De gemeente verwacht niet dat dit in deze mate aan de orde is in 

de gemeente Gilze en Rijen. 

Desgevraagd heeft de gemeente ter zitting bevestigd dat de basisgeneraties 

nagenoeg gelijk zijn en de groeicijfers in de prognose kloppen- de leeriingenkrimp 

is voor het primair onderwijs achter de rug en de aanwezigheid van kinderioze 

arbeidsmigranten laat de groeicijfers onveriet. 

De gemeente stelt zich voorts op het standpunt dat het schoolbestuur ten 

onrechte de mogelijkheid onbenut heeft gelaten om de werkelijke belangstelling 

te peilen via een directe meting. Daarmee is de belangstelling volgens de 
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gemeente niet aannemelijk gemaakt, omdat de prognose gebaseerd op een 

indirecte meting volgens de gemeente wordt weeriegd door de werkelijke cijfers. 

Het belangstellingspercentage is veel hoger dan de werkelijke belangstelling. 

Daartoe verwijst de gemeente naar 125 leerlingen die tot augustus 2015 

algemeen bijzonder onderwijs volgden in Zeewolde. Ouders van deze leeriingen 

hebben toen ingestemd met een verandering van de richting in openbaar. 

Ter zitting heeft de gemeente aangegeven dat deze school is gefuseerd vanwege 

de eerder genoemde leeriingenkrimp. Hieruit concludeert de gemeente dat er 

geen belangstelling is voor algemeen bijzonder onderwijs in de gemeente. De 

gemeente is van mening dat u niet aannemelijk maakt dat uw onderwijsconcept 

tot meer leeriingen zal leiden dan de laatste werkelijke cijfers voor algemeen 

bijzonder onderwijs in Zeewolde. De gemeente voert voorts aan dat het 

gehanteerde belangstellingspercentage, gelet op het landelijke cijfer en de 

situatie in Zeewolde, te hoog is en verwijst ter ondersteuning van haar standpunt 

naar het landelijke cijfer jnzake de belangstelling voor algemeen bijzonder 

onderwijs, dat Ook wijst de gemeente op het wetsvoorstel Meer Ruimte Voor 

Nieuwe Scholen, dat in tegenstelling tot dé huidige systematiek uitgaat van de 

werkelijke belangstelling. 

Wettelijl< l<ader 
Ingevolge artikel 74, eerste lid, van de WPO, kan de bekostiging van een 

bijzondere school slechts een aanvang nemen, indien zij voorkomt op een voor de 

gemeente van vestiging vastgesteld plan van nieuwe scholen. 

Ingevolge artikel 74, tweede ,lid, van de WPO, stelt de gemeenteraad het plan van 

nieuwe scholen elk jaar voor 1 augustus vast. Het plan bestrijkt drie 

achtereenvolgende schooljaren volgende op het jaar van de vaststelling en 

vermeldt in elk geval welke scholen bij de aanvang van het eerste schooljaar van 

de planperiode voor bekostiging in aanmerking komen en de reden waarom de ' 

overige scholen daarvoor niet in aanmerking komen. Het plan vermeldt verder 

van elke school de plaats van vestiging en de te verwachten omvang. 

Op grond van hét bepaalde in artikel 75, eerste lid, van de WPO, dient een 

verzoek om opneming in het plan van scholen vóór 1 februari bij de 

gemeenteraad te worden ingediend. Het verzoek gaat krachtens artikel 76, 

tweede lid, van de WPO, vergezeld van een prognose. De prognose bevat onder 

meer gegevens omtrent het belangstellingspercentage. 

In artikel 76, tweede lid, sub a, van de WPO, is bepaald dat, indien het verzoek 

betrekking heeft op een schooi van een richting waarvoor nog geen 

basisonderwijs binnen de gemeente wordt gegeven, in de prognose wordt 

uitgegaan van het belangstellingspercentage voor het basisonderwijs van die 

richting in een vergelijkbare gemeente. 

Ingevolge artikel 77, eerste lid, van de WPO, neemt de gemeenteraad een 

bijzondere school in elk gevai in het plan op, indien op grond van de bij het 

verzoek overgelegde gegevens aannemelijk is dat de school binnen 5 jaar vanaf 

de datum van ingang van de bekostiging en voorts gedurende 15 jaar na die 

periode van 5 jaar zal worden bezocht door ten minste het aantal leeriingen dat 

overeenkomt met de voor de gemeente geldende stichtingsnorm. 

De stichtingsnorm voor de gemeente Zeewolde is 200 leeriingen. 

Indien de gemeenteraad een verzoek tot opneming in het plan van scholen niet 

heeft ingewilligd, kan de verzoeker ex artikel 80, eerste lid, van de WPO, bij de 

minister beroep instellen. Indien een onherroepelijk geworden beslissing van de 
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minister strekt tot het voor bekostiging in aanmerking brengen van de school, 

neemt de gemeenteraad, ex artikel 80, tweede lid, van de WPO, de school op in 

het na de onherroepelijk geworden beslissing vast te stellen plan. 

Overwegingen 
U hebt een verzoek ingediend tot het opnemien van een algemeen bijzondere 

basisschool in het Plan van Scholen 2018/2021 van de gemeente Zeewolde. U 

hebt de gehele gemeente'Zeewolde als voedingsgebied aangemerkt. Aangezien er 

in de gemeente Zeewolde geen basisschool van algemeen bijzondere richting 

aanwezig is, bent u voor het belangstellingspercentage uitgegaan van de 

belangstelling voor algemeen bijzonder basisonderwijs in de gemeente,Gilze en 

Rijen. De gemeenteraad heeft uw verzoek afgewezen. De vraag die in geschil is, 

is of de gemeenteraad op goede gronden heeft besloten uw verzoek tot opneming 

in het plan van scholen van een algemeen bijzondere school af te wijzen en de 

vaststelling'van dit plan achterwege te laten. 

Uit het raadsbesluit blijkt dat de gemeenteraad van Zeewolde de gemeente Gilze 

en Rijen-niet als vergelijkbare gemeente heeft aangemerkt, waardoor het 

belangstellingspercentage voor algemeen bijzonder onderwijs in Gilze en Rijen 

niet kan worden gebruikt in de prognose. Het gaat bij de beoordeling van het 

administratief beroep dan ook om de vraag of de gemeenteraad op goede 

gronden heeft geoordeeld dat de gemeente Gilze en Rijen geen vergelijkbare 

gemeente is in de zin van artikel 75, tweede lid, onder a, van de WPO. 

Ten aanzien van de keuze voor Gilze en Rijen als vergelijkbare gemeente in de 

zin van artikel 76, tweede lid, sub a, van de WPO, merk ik het volgende op. 

Voor het bepalen van het belangstellingspercéntage is het op grond van artikel 76 

van'de WPÓ van belang of er al scholen van dezelfde richting aanwezig zijn in de 

gemeente. In Zeewolde is geen algemeen bijzondere basisschool'aanwezig. Gelet 

op het bepaalde in artikel 75, tweede lid, sub a, van de WPO moet u in de 

prognose uitgaan van het belangstellingspercentage voor de richting in een 

vergelijkbare gemeente. U bent uitgegaan van de gemeente Gilze en Rijen als 

vergelijkbare gemeente. De belangstelling voor algemeen bijzonder onderwijs in 

Gilze en Rijen is 11,3%. 

Volgens de Memorie van Toelichting bij de. Wet op het basisonderwijs (Tweede 

Kamer 1992-1993, 23070, nr. 3, p. 21) zijn verschillende factoren van belang als 

het gaat om de bepaling van een vergelijkbare gemeente, zoals de ligging van de 

gemeente, de bevolkingssamenstelling en als het een groeigemeente betreft, de 

gemeente waaruit de desbetreffende bevolking afkomstig is. Andere elehnenten 

die bij de vergelijkbaarheid een rol spelen zijn de leeriingdichtheid, het totale 

aantal inwoners en de plaats waar de gemeente zich bevindt (Tweede Kamer 

1992-1993, 23070, nr. 6, p. 40). Uit de wetsgeschiedenis blijkt voort:s dat 

gestreefd wordt naar.een zo groot mogelijke vergelijkbaarheid tussen gemeenten 

waardoor wordt voorkomen dat de ene gemeente wordt opgezadeld met de 

toevallige denominatieve verdeling in een andere gemeente (Tweede Kamer 

1992-1993, 23070, nr. 13, p. 24). 

Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State (zie uitspraak inzake Hulst; nr. 200902283, van 18 november 2009) vloeit 

voort dat de gemeenteraad een zekere ruimte heeft bij de beoordeling van het 

verzoek tot opneming in het plan van scholen en dat de beoordeling van de • 

vergelijkbaarheid van gemeenten niet is beperkt tot de in de wetsgeschiedenis 

genoemde criteria. De situatie in een concreet geval is bepalend voor de vraag 
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welke beoordelingscriteria voor de vergelijkbaarheid van gemeenten relevant zijn. 

Uit de vaste jurisprudentie van de Afdeling volgt voorts dat ik bij de 

beantwoording van de vraag of de gemeente Gilze en Rijen als vergelijkbaar met 

de gemeente Zeewolde kan worden aangemerkt, alle argumenten die de 

gemeenteraad heeft aangevoerd moet meewegen. 

U hebt in de prognose aangegeven waarom u de gemeente Gilze en Rijen een • 

met de gemeente Zeewolde vergelijkbare gemeente acht. Uit de door u 

opgestelde tabel blijkt het volgende. 

Zeewolde Gilze en Rijen 

Inwoners 22113 25152 

Woningvoorraad 8166 11138 

4 t /m 11 jarigen 5991 7100 

g.w.b. (gemid. 

Woningbezetting) 

2,3 

g.w.b. 4 t /m 11 0,22 0,12 

Leeriingdichtheid 9 , 35 , 

Oppervlakte 248,75 65,49 

Stedelijkheid 4 3 

De gemeenteraad heeft de gemeente Gilze en Rijen niet als een vergelijkbare 

gemeente aangemerkt. 

De gemeenteraad merkt hiertoe op dat Zeewolde bestaat uit 1 kern en Gilze en 

Rijen uit 3 kernen, dat Zeewolde te maken heeft met een specifieke 

leerlingenkrimp die in Gilze én Rijen niet voorkomt en dat de bevolkingsgroei 

grotendeels wordt veroorzaakt'door kinderloze, Oost-Europese arbeidsmigranten. 

Voorts voert de gemeente aan dat het gehanteerde belangstellingspercentage 

niet toepasbaar is op Zeewolde omdat de werkelijke gegevens aantonen dat er 

sprake was van 125 leeriingen in het algemeen bijzonder onderwijs toen dat nog 

bestond in Zeewolde pp een totaal van 2003 leeriingen. De werkelijke 

belangstelliiig wordt daarmee 5,2%. Daarnaast voert de gemeente aan dat er op 

landelijk niveau wordt uitgegaan Van 8% leeriingen die niet naar het openbaar, 

protestants-christelijk of rooms-katholiek onderwijs gaat. De keuze voor een 

vergelijkingsgemeente met relatief veel leeriingen in het algemeen bijzonder 

onderwijs geeft volgens de gemeente geen realistisch beeld van de werkelijke 

verwachtingen voor Zeewolde. 

Met betrekking tot het standpunt van de gemeenteraad van Zeewolde dat de 

gemeente Gilze en Rijen niet als een vergelijkbare gemeente kan worden 

aangemerkt, merk ik het volgende op. 

Allereerst constateer ik dat geen enkele gemeente 100% vergelijkbaar is meteen 

andere gemeente. Verschillen zullen er altijd zijn. Het gaat er om of die 

verschillen dusdanig groot zijn en kenmerkend voor de betreffende gemeente dat 

er niet kan worden gesproken van een vergelijkbare gemeente in de zin van 

artikel 75, tweede lid, onder a, van de WPO. Daarbij moet ik alle argumenten die 

de gemeenteraad van Zeewolde heeft aangevoerd in dit administratief beroep 

meewegen en daarbij beoordelen of de aangegeven verschillen dusdanig groot en 

kenmerkend zijn dat niet kan worden gesproken van een vergelijkbare gemeente. 

Ten aanzien van het standpunt van de gemeente dat de gemeenten niet 

vergelijkbaar zijn omdat Zeewolde .1 kern heeft en Gilze en Rijep 3 kernen, merk 
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ik het volgende op. De gemeente heeft haar standpunt dat het feit dat Zeewolde 

1 kern heeft en Gilze en Rijen 3 kernen, leidt tot onvergelijkbaarheid van de 

gemeenten, niet onderbouwd. Verder constateer ik dat de grootste kern van Gilze 

en Rijen bijna 17.000 inwoners heeft en de gemeente Zeewolde 22.000 inwoners, 

terwijl de gemeente Gi|ze en Rijen in totaal 24.000 inwoners heeft. Ik ben van 

oordeel dat deze aantallen voldoende dicht bij .elkaar liggen, hetgeen de 

gemeente ter zitting heeft beaamd. 

Nu ik ook overigens geen reden zie voor een ander oordeel, ben ik van oordeel 

dat dit verschil niet dusdanig groot en kenmerkend is dat daar een 

doorslaggevend gewicht aan moet worden gegeven. 

De gemeente voert verder aan dat Zeewolde te maken heeft met een specifieke 

leeriingenkrimp ,die niet als zodanig voorkomt in Gilze en Rijen. Volgens de 

gemeente verandert Zeewolde van een kinderrijke gemeente naar een gemeente 

met een gewone bevolkingssamenstelling, terwijl Gilze en Rijen deze specifieke 

aan de bevolkingssamenstelling gerelateerde ontwikkelingen niet kent. Hierdoor 

zouden beide gemeenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. De in de tabel 

opgenomen cijfers heeft de gemeente niet bestreden. De gegevens bij de 

aanvraag geven voor de categorie 0-10 jarigen een vergelijkbaar percentage 

weer (11,7% voor Zeewolde ten opzichte..van 10,5% Gilze en Rijen) en ook de 

basisgeneratie per 1 januari 2015 geeft bijna hetzelfde aantal leeriingen weer 

(2431 voor Zeewolde en 2437 voor Gilze en Rijen). Daarbij is de ontwikkeling in 

de jongste groepen hetzelfde en laten deze groepen een vergelijkbare 

ontwikkeling zien. Hieruit blijkt dat beide gemeenten wat betreft aantal inwoners, 

leeriingdichtheid en bevolkingssamenstelling met elkaar vergelijkbaar zijn. 

Ook voor zover de gemeente stelt dat de bevolkingsgroei in Zeewolde wordt 

veroorzaakt door de aanwezigheid van kinderioze, Oost-Europese 

arbeidsmigranten, blijkt dat verder niet uit de prognose, hetgeen de gemeente ter 

zitting ook heeft erkend. Volgens de prognose zal de basisgeneratie in Zeewolde 

stijgen tot 2923 leeriingen in 2038. ,'•. 

Ik zie derhalve geen grond voor de stelling dat beide gemeenten niet met elkaar 

vergelijkbaar zijn vanwege specifieke leeriingenkrimp dan wel bevolkingsgroei 

door kinderioze, Oost-Europese arbeidsmigranten, in de gemeente Zeewolde. 

Gelet op hetgeen hierboven is overwogen, kan de gemeente Gilze en Rijen 

worden aangemerkt als een vergelijkbare gemeente. 

Het belangstellingspercentage voor algemeen bijzonder basisonderwijs in Gilze en 

Rijen kan worden gebruikt in de prognose voor de veriangde algemeen bijzondere 

basisschool in Zeewolde. 

In Gilze en Rijen is de belangstelling voor algemeen bijzonder basisonderwijs 

11,3% (op de teldatum 1 oktober 2016, welke is gehanteerd in de prognose). Het 

deelnamepercentage is 95%. De stichtingsnorm van de gemeente Zeewolde 

bedraagt 200 leeriingen. Uitgaande van een belangstellingspercentage van 11,3 

% zal de veriangde school in Zeewolde blijkens de prognose worden bezocht door 

minimaal het vereiste aantal leeriingen. Dat de verlangde school wordt opgericht 

in een situatie van krimp in althans een aantal wijken van Zeewolde maakt dit 

niet anders, nu daarmee bij het bepalen van de basisgeneratie^ in de aan de orde 

zijnde periode reeds rekening is gehouden. Ik ben met u van oordeel dat dit niet 

aan de stichting van een nieuwe school in dé weg kan staan, wanneer déze 

voldoet aan de stichtingsnorm. Het is dan ook inderdaad mogelijk is dat er 

leeriingen van bestaande scholen van een andere richting naar de nieuwe school 

^ De basisgeneratie is het aantal 4 tot en met 11 jarigen en 30% van de 12 jarigen binnen 

het voedingsgebied van de verlangde school. 
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gaan. Dat neemt echter niet weg dat indien volgens de prognosesystematiek 

aannemelijk is gemaakt dat er wordt voldaan aan de stichtingsnorm, een nieuwe 

school mag worden gesticht. Uit het raadvoorstel blijkt dat de andere 

schoolbesturen in Zeewolde in het OOGO h.ebben opgeitierkt dat het opvallend is 

dat er blijkbaar geen handtekeningen kunnen worden opgehaald, en zich 

afvragen hoe serieus de belangstelling dan is. Hieromtrent merl< ik op dat de 

systernatiek niet vereist dat er handtekeningen van ouders worden ingediend om 

de werkelijke belangstelling te peilen. 

Ten aanzien van de gehanteerde prognose merk ik het volgende op. In de 

prognose die u hebt ingediend bij de gemeente bent u uitgegaan van de PRIMOS 

basisgeneratie. De PRIMOS prognose voldoet aan het Programma van Eisen zoals 

genoemd in artikel 1 van de Regeling modelprognose primair onderwijs 2013. 

Hiervan kan dus worden uitgegaan. Ter zitting heeft de gemeente beaamd dat de 

cijfers van PRIMOS overeenkomen met de eigen, niet meegeleverde prognose op 

basis van Pronexus. Ondanks dat de cijfers van Pronexus mogelijk iets recenter 

kunnen zijn dan die door u zijn gebruikt in de prognose van PRIMOS, neemt dit 

. niet weg dat de gemeente niet heeft bestreden dat de school op basis van deze 

prognose voldoet aan de stichtingsnorm. 

De gemeente voert aan dat de indirecte meting in dit geval geen realistisch beeld 

biedt van de werkelijke belangstelling in de gemeente voor algemeen bijzonder 

onderwijs. De gemeente wijst op het aantal leerlingen dat eerder de enige 

algemeen bijzondere school in Zeewolde bezocht voorafgaand aan de fusie en 

omzetting van de school naar openbaar onderwijs. De gemeente is van mening 

dat u niet aannemelijk hebt gemaakt dat uw onderwijsconcept tot meer leeriingen 

zal leiden dan de laatste werkelijke cijfers voor algemeen bijzonder onderwijs in 

Zeewolde. Daarnaast voert de gemeente aan dat het belangstellingspercentage 

van de gemeente Gilze en Rijen (11,3%) hoger is dan.de laatst gemeten 

belangstelling (5,2%) binnen de gemeente en-het percentage dat landelijk gezien 

onderwijs anders dan openbaar, protestants-christelijk en rooms-katholiek 

bezoekt (8%) . De gemeente is van mening dat een directe meting een meer 

waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid zal schetsen en wijst in dit kader op 

het wetsvoorstel Meer Ruimte Voor Nieuwe Scholen, waardoor de werkelijke 

belangstelling het uitgangspunt zal worden in het bepalen van stichtingsruimte 

voor nieuwe scholen binnen een gemeente. 

De Afdeling heeft in de uitspraak van 17 januari 2007 in zaak nr. 200604145/1, 

overwogen dat de directe meting slechts een beperkte aanvullende rol heeft, voor 

het geval dat het gemeentelijk belangstellingspercentage onvoldoende gegevens 

oplevert voor de bepaling van de behoefte. Dit kan onder meer het geval zijn 

indien aannemelijk is dat de bevolkingssamenstelling van het voedingsgebied 

aanzienlijk afwijkt van die van de gemeente als geheel. Gesteld noch gebleken is 

dat hiervan sprake is, te meer daar de gehele gemeente tot het voedingsgebied 

behoort en de omvang daarvan niet is bestreden, noch aanleiding geeft tot 

onderzoek. Een beoordeling van de aanvraag op grond van een nieuwe 

prognosesystematiek op basis van werkelijke belangstelling is voorts niet aan de 

orde omdat het Wetsvoorstel daartoe nog geen wet is. ' 

Verder is het door de gemeente aangevoerde landelijke belangstellingscijfer voor 

richtingen anders dan openbaar, protestants-christelijk en rooms-katholiek voor 

de beoordeling van de aanvraag niet aan de orde, nu de prognosesystematiek 

ingevolge artikel 76 van de WPO uitgaat van de belangstelling voor een bepaalde 

richting 'm de gemeente van vestiging. 

Tot slot doet de eerdere belangstelling voor de opgeheven algemeen bijzondere 

school niet terzake. De'prognosesystematiek houdt geen rekening met een 
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gerealiseerde belangstelling voor niet meer bestaande scholen van die richting in 

de gemeente. Ook hoeft u niet aannemelijk te maken dat uw onderwijsconcept 

tot meer leeriingen zal leiden dan de laatste werkelijke belangstellingscijfers voor 

algemeen bijzonder onderwijs in Zeewolde. 

Conclusie 
Alles overziende kom ik tot het oordeel dat de gemeente Gilze en Rijen als 

vergelijkbare gemeente kan worden aangemerkt in de zin van artikel 76, tweede 

lid, onder a van de WPO. Gelet op artikel 80, tweede lid, van de WPO dient de 

gemeenteraad van Zeewolde de door u gevraagde algemeen bijzondere 

basisschool op te nemen in het eerstvolgende plan van scholen als bedoeld in 

artikel 80, tweede lid. 

Hoogachtend, 

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, • 

namens deze, ' 

de waarnemend directeur Onderwijsinstellingen van de Dienst Uitvoering 

Onderwijs, 

drs. F.A. Hanneman 

U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet binnen zes 

weken na de dag waarop de beschikking u is toegezonden, worden gestuurd naar 

de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. Postbus 20019, 2500 EA Den 

Haag. 
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