
 

 

Onderwerp: Beantwoording vraag CDA stand van zaken nieuwbouw obs 
Hogenkamp 

Van:     wethouder Sluiter 
Datum:    10 januari 2019 
 

 
Raadsvraag CDA (18 12 2018): 
De CDA fractie is benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de verbouwing 
van school Hogenkamp. Kan de wethouder ons meer informatie geven over de actuele 
stand van zaken? Zo nee, op welke termijn is dit wel mogelijk? We zijn benieuwd naar de 
verbouwplannen zelf en ook de situatie met betrekking tot de dislocatie in Overstegen. 
 
Antwoord van college, Maureen Sluiter,  wethouder 
Op 17 juli hebben we u via een mededeling van het college geïnformeerd over de stand 
van zaken van dat moment.  
In een eerder stadium was er onderzoek gedaan naar beschikbaar leegstaande vastgoed. 
In de zomer van 2018 is opnieuw onderzocht of er alternatieven zijn binnen het 
beschikbare leegstaande vastgoed. Er zijn twee nieuwe (zeer ingrijpende) alternatieven 
naar voren gekomen. In overleg met het schoolbestuur was het uitgangspunt medio juli 
deze twee te onderzoeken; in afwachting van het nog uit te voeren deel van de 
natuurtoets in het najaar van 2018. Op voorhand was overigens duidelijk dat beide 
alternatieven de bouw van een nieuwe school niet eenvoudig en snel mogelijk maken. Dat 
heeft zowel met tijdspad als benodigd geld te maken.  
 
Vijf scenario’s 
Naast het plan dat er al ligt, zijn de hiervoor genoemde twee alternatieven uitgebreid met 
twee andere scenario’s: een alternatief op een derde locatie en een nieuw plan voor de 
huidige schoollocatie.  
In de afgelopen periode hebben we de haalbaarheid van in totaal vijf scenario’s 
onderzocht en uitgewerkt. Daarbij spelen aspecten als, milieu, verkeer, de mogelijkheden 
van het bestemmingsplan, het welbevinden van kinderen en het onderwijsconcept een rol. 
Ook is in het najaar de natuurtoets uitgevoerd. 
Zoals bekend is de laatste jaren het aantal leerlingen dat onderwijs volgt op deze 
basisschool gestegen. In het najaar (peildatum 1 oktober) werd duidelijk, dat het aantal 
leerlingen nog steeds toeneemt. Dit is een extra complicerende factor gebleken bij de 
onderzoeken  
 
Er wordt nu een notitie voorbereid waarin de voor- en nadelen van de diverse scenario’s 
worden afgewogen. Zowel de gemeente als Stichting IJsselgraaf streven er naar dit 
document een gezamenlijk karakter te geven.  
 
Tijdpad 
In januari 2019 wordt de notitie afgerond. Medewerkers van IJsselgraaf en de gemeente 
spreken alle alternatieven inhoudelijk door. Het doel is te komen tot een duidelijke, 
gezamenlijke voorkeur voor één van de alternatieven. 
Het college neemt hier vervolgens een principebesluit over. Daarna wordt dit alternatief 
verder uitgewerkt inclusief een financiële onderbouwing. Deze uitwerking vormt de basis 
voor een college- en raadsvoorstel.  
Naar verwachting krijgt uw raad dit voorstel in maart 2019 ter besluitvorming voorgelegd.  
 
Bijlage: brief IJsselgraaf aan ouders over stand van zaken huisvesting 


