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Zeist, 26 september 2019
Betreft: Onderwijslocatie Sportpark Zuilense Vecht
Geachte wethouder,
Graag overleggen wij op korte termijn over een onderwijslocatie in het gebied van het sportpark Zuilense
Vecht. Daarover hebben wij op 6 december 2018 met elkaar gesproken en op 27 juni 2019 hebben we een
informerend gesprek gehad met ambtenaren. In beide gesprekken hebben wij onze zorgen en vragen op tafel
gelegd. Daar is door uw gemeente geen gehoor aan gegeven. Wij missen een dialoog en de wil om de belangen
van het openbaar onderwijs mee te nemen in de besluitvorming. Vanuit de ambtelijke organisatie hebben wij
vernomen dat deze besluitvorming nu voorbereid wordt. Wij willen graag betrokken worden voordat de
besluitvorming in het college en in de gemeenteraad plaatsvindt. Anders staat straks alleen voor ons de route
van bezwaar en beroep nog open.
In de raadsinformatiebrief van 8 november 2018 lezen we:
- Aanvullende informatie haalbaarheidsonderzoek dislocatie sportpark Zuilense Vecht Afgelopen
donderdag hebben we u geïnformeerd over de start 2e fase gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht naar
aanleiding van het besluit van de colleges van B&W van gemeente Stichtse Vecht en gemeente Utrecht
van dinsdag 30 oktober 2018. Daarin werd ook het haalbaarheidsonderzoek naar een extra
schoollocatie genoemd. Vorige week zijn eerst het betrokken schoolbestuur, de
medezeggenschapsraad, medewerkers en ouders van de betrokken school, KBS De Pionier,
geïnformeerd over dit haalbaarheidsonderzoek. Ook zijn alle schoolbesturen op de hoogte gebracht. Bij
deze ontvangt u aanvullende informatie over het haalbaarheidsonderzoek als onderdeel van de 2e fase
van de gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht.
WereldKidz is daar inderdaad over geïnformeerd, we hebben in gesprekken onze zorgen meerdere malen geuit.
Wij zijn niet inhoudelijk betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek. Dat verbaast ons want een tweede school
voor de Pionier in het voedingsgebied van WereldKidz Palet en WereldKidz Bolenstein heeft voorzienbaar grote
negatieve gevolgen voor het openbaar onderwijs in Maarssen-dorp. Tot op heden hebben we nog geen kennis
kunnen nemen van het volledige haalbaarheidsonderzoek.

In ons gesprek willen we graag de volgende vragen bespreken.
1.

Er wordt gesproken over een dislocatie voor de Pionier. Wij krijgen de indruk dat dit een verkapte
wijze is om (op termijn) een nieuwe school te stichten. Immers er wordt een permanente school
gebouwd en het lijkt logisch dat de stichtingsnorm van 200 leerlingen realiseerbaar is. Er lijkt geen
sprake van een dislocatie in de eigenlijke zin van de onderwijshuisvestingsverordening. Door nu de
suggestie te wekken dat het gaat om een dislocatie, is het blijkbaar mogelijk dat de gemeente de weten regelgeving voor het stichten van een nieuwe school omzeilt. Als dit het geval is, dan schaadt de
gemeente willens en wetens het openbaar onderwijs.

2.

Waarom is WereldKidz niet inhoudelijk betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek? Dit is ons wel
toegezegd in het overleg van 6 december 2018.

3.

Wanneer kan WereldKidz kennis nemen van het volledige haalbaarheidsonderzoek?

4.

WereldKidz wil graag een school stichten in Zuilense Vecht. Wordt ons daarvoor de mogelijkheid
geboden? Dat kan een oplossing zijn voor de deplorabele huisvesting van een deel van WereldKidz
Palet (Buitenweg 312). WereldKidz Palet ligt ook nog eens dichterbij de beoogde nieuwe
onderwijslocatie. Zie ook vraag 5 hieronder.

5.

Waarom krijgt de Stichting Pastoor Ariëns een voorkeursbehandeling om een onderwijsvoorziening in
Zuilense Vecht te vestigen? Hoe gaat de gemeente de volgorde van nieuwe scholen of
huisvestingslocaties in het gebied Zuilense Vecht op een objectieve manier bepalen?

6.

Waarom wordt er geen rekening gehouden met de huidige voedingsgebieden van de bestaande
scholen? Zie ook onderstaande plattegrond.

