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Voorstel tot:
- instemmen met het voorgestelde proces voor een locatiestudie voor de nieuwe Brede School;
- aangeven welke locaties nader onderzocht dienen te worden op de mogelijkheid om een nieuwe
Brede School te realiseren.

Datum behandeling in B&W: 24 april 2012
Aan de Raad
Voorstel
Instemmen met het voorgestelde proces voor een locatiestudie voor de nieuwe Brede School en aan te
geven welke locatie(s) nader onderzocht dienen te worden op de mogelijkheid om een nieuwe Brede
School te realiseren.
Inleiding
Op 20 maart 2012 heeft uw raad besloten af te zien van de realisatie van de bouw van de Brede School
in het plangebied de Del.
U hebt hierbij ons college verzocht onverwijld te starten met een onderzoek naar alternatieve locaties
voor de brede school en parallel hieraan een procesvoorstel op te stellen en deze toe te zenden aan
uw raad.
Wij hebben u hierover al kort geïnformeerd in de Memo die aan de raads- en commissieleden is
verzonden op 18 april 2012.
Dit raadsvoorstel is de nadere invulling van uw raadsbesluit van 20 maart jl. ten aanzien van de
Brede School.
Argumenten
Ten aanzien van het proces om te komen tot een nieuwe locatie en uw besluit om hiermee onverwijld
te starten is door ons college een eerste inventarisatie gemaakt van de locaties die in beeld zijn om de
nieuwe Brede School te herbergen. Doel van de locatiestudie is u, op basis van het programma van
eisen dat is vastgelegd in het einddocument, inzicht te geven in de ruimtelijke problematiek die op de
verschillende locaties speelt. Nadat uw raad het procesvoorstel heeft vastgesteld zal de locatiestudie
verder worden uitgewerkt.
Wethouder Hoving heeft in de ‘In de Roos’ van 27 april 2012 aan de inwoners van Rozendaal
gevraagd om suggesties en/of concrete voorstellen aan ons college te richten.
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Daarnaast is aan de MR en de directie van de Dorpsschool Rozendaal/ Scholengroep Veluwezoom
gevraagd een reactie te geven op de locatiestudie zoals deze is bijgevoegd. Indien mogelijk zullen wij
u in de raadsvergadering van 15 mei 2012 informeren over deze reactie.
Mocht u daarnaast nog locaties geschikt achten vernemen wij dat graag uiterlijk in de vergadering
van 15 mei 2012 van u opdat deze betrokken kunnen worden bij de locatiestudie.
Uit de locatiestudie blijkt dat een aantal locaties voldoet aan het Programma van Eisen zoals
opgenomen in het einddocument. Van deze locaties liggen er een aantal in de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), Natura 2000 gebied Veluwe, Historische Buitenplaats Kasteeldorp of
beschermd Dorpsgezicht Kasteeldorp. Deze locaties zullen met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid op een veto van provincie of Rijksdienst(en) stuiten.
De paardenweitjes aan de Bremlaan/Kapellenberglaan en De Leermolens Enk maken medewerking
van de provincie noodzakelijk en zullen intensief overleg met de provincie vereisen waarvan de
uitkomst zeer onzeker is.
De locatie de Del 2 is de enige locaties die aan het programma van eisen zoals opgenomen in het
einddocument voldoet, en waarbij de rol van de provincie op planologisch gebied beperkt is.
De locatie de Steenhoek maakt een aanzienlijke aanpassing van het programma van eisen
noodzakelijk. Het is niet mogelijk op de nieuwe onderwijsontwikkelingen in te spelen.
Wij zien geen kans aan de vereiste parkeernorm, gesteld bij scholen, en die door de MR als te beperkt
wordt gezien, te voldoen. Uit parkeertellingen blijkt dat de parkeerbehoefte in Rozendaal hoger is
dan het landelijk gemiddelde.
Wij verzoeken uw raad aan te geven welke locaties verdere invulling behoeven en welke wij
bijvoorbeeld aan provincie Gelderland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Commissie
Cultuurhistorie voor dienen te leggen.
Het streven is uw raad in de vergadering van 26 juni te informeren over de reactie van de genoemde
instanties, hierbij zijn wij afhankelijk van de termijn waarbinnen die reacties worden ontvangen.
Daarbij geldt: Hoe groter het aantal locaties dat onderzocht moet worden, des te meer tijd er voor
onderzoek nodig is.
Nadat de reacties van derden zijn ontvangen zullen wij u de locatiestudie voor definitieve
besluitvorming aanbieden en kunt u een definitieve keuze maken voor welke locaties een
stedenbouwkundig invulling wordt gemaakt. Op grond hiervan kan er dan voor deze locaties
specialistisch onderzoek uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om de kosten te drukken en dit
onderzoek pas op dat moment uit te voeren. Bij deze onderzoeken moet gedacht worden aan
akoestisch onderzoek, quick scan flora en fauna watertoets etc., dit is locatie afhankelijk.

Financiële gevolgen
Niet van toepassing.

Dekkingsplan
Niet van toepassing.
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