
Nr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw
492662 PO 17DW 

GYM
Jeroen Bosch Kloosterstraat 13 Vervangende nieuwbouw 

gymzaal
Vervangende nieuwbouw 
gymzaal op eigen perceel

1.683.918€           nee

Nr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw
491994 PO 06CZ De Baayaert Braak 1, Wouw Vervangende nieuwbouw Vervangende nieuwbouw nee

Nr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw
491723 PO 09UL De Kroevendonk Langdonk 39 1e inrichting en meubilair 1e inrichting en meubilair 

gymzaal
65.357€                nvt

De Kroevendonk heeft onder HPO2020 de aanvraag voor de bouw van onder andere een gymzaal toegekend gekregen. Op basis van de verklaring van Kroevendonk kan worden vastgesteld dat zij  nog niet eerder 
een eerste leerpakket toegekend hebben gekregen. Daarmee is de verstrekking van een 1e inrichting en meubilair voor de gymzaal volgens de verordening gerechtvaardigd. Het krediet is tot stand gekomen o.b.v. 
de VNG normbedragen voor 2023.

Basisschool Jeroen Bosch maakt onderdeel uit van het project Groot Mariadal. In het plan voor dit project is onder andere een nieuwe school, inclusief IKC-gedeelte, en een nieuwe gymzaal meegenomen. Het 
huidige schoolgebouw en de gymzaal zullen namelijk gesloopt worden. Vanuit Ruimtelijke Ontwikkeling is er overleg geweest met KPO over Jeroen Bosch en het project Groot Mariadal. In dit kader is afgestemd 
dat KPO een HPO aanvraag voor een nieuwe gymzaal zou indienen. De bouw van een nieuwe gymzaal is ook gerechtvaardigd vanuit de verordening. Uit de prognose uit 2021 blijkt namelijk dat er de komende 15 
jaar voldoende leerlingen aanwezig zullen zijn. Daarmee is de vervangende nieuwbouw van de gymzaal op eigen perceel volgens de verordening gerechtvaardigd. Het krediet is tot stand gekomen o.b.v. de VNG 
normbedragen voor 2023. Daarbij is rekening gehouden met 56m2 extra vierkante meters op de 252 m2 in overeenstemming met de commitment van Roosendaal om de KVLO* richtlijnen te volgen. Nadere 
afstemming dient nog plaats te vinden over toekomstig eigendom van de gymzaal en het bouwheerschap daarvan. Binnen Groot Mariadal kan ervoor gekozen worden het eigenaarschap bij bijvoorbeeld de 
ontwikkelaar van een appartementsgebouw neer te leggen. *Richtlijn van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO). In het sportbeleid van de gemeente is vastgesteld dat deze richtlijnen 
gevolgd moeten worden.  

Deze aanvraag wordt niet meegenomen in de besluitvormingsprocedure van het HPO2023, maar staat slechts vermeldt op het programma voor de volledigheid. 

Schoolbestuur: OBO

Jaar: 2023
Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs

Toelichting HPO 2023: De aangevraagde voorzieningen zijn getoetst aan de 
uitgangspunten van de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting. De bedragen zijn 
tot stand gekomen o.b.v. de VNG normbedragen voor 2023. Eventuele aanvullingen op 
deze uitgangspunten zijn vermeld in de toelichting.

Schoolbestuur: KPO 

Schoolbestuur: SPCO


