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Beste heer Van der Wal, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over kansen om woningen te realiseren op ongebruikte school eilanden. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
 
Is het college het met de fractie van de PvdA eens dat ondersteuning vanuit de provincie Utrecht 
mogelijkheden biedt om de herontwikkeling van de scholeneilanden in Maarssenbroek te 
versnellen? Zo ja, is het College bereid hierop in te zetten? 
 
Antwoord 1 
 
Als eerste zal in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs onderzocht 
worden of er een overschot is aan grond met de bestemming Maatschappelijk (onderwijs). Indien 
blijkt dat dit het geval is, zal voor de vrijkomende gronden een integrale gebiedsontwikkeling 
worden gestart. Bij de gebiedsontwikkeling zal ook de mogelijkheid voor woningbouw worden 
onderzocht. Ook de nog op te stellen ‘ Wijkvisie Maarssenbroek 2025-2040’, wat voor 2021 op het 
programma staat, wordt dan bij de gebiedsontwikkeling betrokken. 
 
Indien blijkt dat woningbouw mogelijk is zal worden bekeken hoe de provincie Utrecht hieraan kan 
bijdragen. Met de provincie vindt regelmatig overleg plaats over hoe hiervoor budget van de 
provincie kan zorgen voor een versnelling. Ook de mogelijke vrijkomende m2 voor woningbouw als 
gevolg van de herontwikkeling van de scholeneilanden, zal dan onderdeel van overleg zijn.  
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
Gerrit Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Persoonsgegevens 
Voorna(a)m(en) * Douwe 
Tussenvoegsel(s) 

 
van der  

Achternaam * Wal 
E-mailadres * dvdw01@gmail.com 
Fractie * PvdA 

 
    
   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

* nee 

    
   

Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp * Kansen om woningen te realiseren op 

ongebruikte school eilanden 
Inleiding * Scholeneilanden bieden kansen voor 

herontwikkeling, maar dit zou versneld kunnen 
worden. De Provincie biedt ook hiervoor 
ondersteuning met een jaarlijks beschikbare 
financiële ondersteuning van zo'n vijf miljoen 
euro. Omdat bekend is dat de gemeente 
Stichtse Vecht een tekort heeft aan ambtelijke 
ondersteuning op dit vlak heeft de PVDA de 
volgende vraag. 

Vraag 1 * Is het college het met de fractie van de PvdA 
eens dat ondersteuning vanuit de provincie 
Utrecht mogelijkheden biedt om de 
herontwikkeling van de scholeneilanden in 
Maarssenbroek te versnellen? Zo ja, is het 
College bereid hierop in te zetten? 

    
   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen * nee    
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