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1. Haalbaarheidsonderzoek 
onderwijsvoorziening Zuilense 
Vecht d.d. 27 januari 2020

Besluit college

Met verwerking van de gemaakte opmerkingen van de burgemeester en wethouder Van Dijk is het college 
akkoord met het voorstel.
Digitaal collegebesluit 21 februari 2020.

Advies te nemen besluit
1. Instemmen met de conclusie uit het haalbaarheidsonderzoek dat een 

onderwijsvoorziening inclusief kinderopvang in Zuilense Vecht mogelijk is.
2. Het haalbaarheidsonderzoek ter kennisname van de raad brengen.
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TOELICHTING

Inleiding
Op 30 oktober 2018, bij de start van de 2e fase gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht, heeft het college 
besloten om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheid van een 
onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht. Hierover is de raad geïnformeerd via raadsinformatiebrief 74 
van 8 november 2018. waarbij is gecommuniceerd dat de gemeente het haalbaarheidsonderzoek zou 
richten op het al dan niet realiseren van een onderwijsvoorziening voor basisschool KBS De Pionier 
in Zuilense Vecht.
Tijdens de commissievergadering Fysiek (Gebiedsplan Zuilense Vecht) van 3 december 2019 
hebben diverse belanghebbende schoolbesturen ingesproken en hun zorgen geuit over het gevolgde 
proces en de eenzijdige focus op basisschool KBS De Pionier als potentiële ondenwijsvoorziening in 
Zuilense Vecht en de koppeling met de gebiedsontwikkeling Daalsehoek. Deze zorgen zijn tijdens de 
raadsvergadering van 17 december 2019 benoemd, tijdens de vaststelling van het gebiedsplan 
Zuilense Vecht. Naar aanleiding van de gemaakte kanttekeningen in de raadsvergadering van 17 
december 2019 heeft uw college gevraagd om de mogelijkheden voor onderwijshuisvesting in 
Zuilense Vecht in een breder perspectief te onderzoeken en op dit moment nog geen koppeling te 
leggen met de gebiedsontwikkeling Daalsehoek.

Vraagstelling haalbaarheidsonderzoek
De vraagstelling was: is een onderwijsvoorziening in de gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht 
mogelijk? Wat moet de capaciteit van de onderwijsvoorziening zijn en welk schoolbestuur zou daar 
een onderwijsvoorziening kunnen vestigen?

Argumenten
De conclusie van het haalbaarheidsonderzoek is dat een onderwijsvoorziening met kinderopvang in 
Zuilense Vecht mogelijk is. Dit is het geval omdat:

1. Door het realiseren van een onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht een goede spreiding 
van onderwijslocaties in Stichtse Vecht bereikt wordt en zodoende de wens dat kinderen 
in de nabijheid van hun huis naar school kunnen wordt gerealiseerd.

2. Er voldoende leerlingenaanbod voor een onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht is.
3. De bestaande scholen, zonder uitbreiding of nieuwbouw, geen ruimte hebben om de 

leerlingen uit Zuilense Vecht op te vangen.
4. De verkeersdruk neemt af op Maarssen-Dorp vanuit OpBuuren, Oud-Zuilen en Zuilense 

Vecht door het brengen en halen van leerlingen en daarmee ook de C02-uitstoot.

In de commissie van 3 december 2019 en de raad van 17 december 2019 is het 
haalbaarheidsonderzoek aangekondigd. Nu dit beschikbaar is willen we dit ook zo snel mogelijk 
delen, terwijl doorgewerkt wordt aan een tweede voorstel op basis waarvan een integrale afweging 
gemaakt kan worden.

De herontwikkeling van Zuilense Vecht draagt bij aan het collegewerkprogramma “een passende 
woningvoorraad” (Programma 3 Fysiek), ‘klimaatneutrale gemeente’ (Programma 3 Fysiek) en 
‘goede ontwikkeimogelijkheden voor onze jeugd’ (Programma 5 Sociaal).
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Kanttekeningen
1.1. De financiële middelen zijn nog niet gereserveerd.

De besluitvorming over de realisatie van een onderwijsvoorziening en de daarvoor 
benodigde financiële middelen, zal deel uitmaken van de integrale afweging in de 
kadernota 2021.

1.2.

1.3.

Een onderwijsvoorziening voor 200 leerlingen is aan de kleine kant.
De voorgestelde bescheiden capaciteit van circa 200 leerlingen is bedoeld om 
herverdelingseffecten voor de bestaande scholen in Maarssen-Dorp aanvankelijk te 
beperken.
Met dit voorstel stuurt de gemeente niet op welk schoolbestuur op de locatie komt.

Uitvoering
Na een positief besluit van uw college brengen wij het haalbaarheidsonderzoek over een 
onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht ter kennisname van de raad. Het presidium besluit over 
het agenderen van een informatieve commissie. Tevens zullen we het haalbaarheidsonderzoek ter 
kennisname van de belanghebbende schoolbesturen brengen. Als u overeenkomstig het voorstel 
beslist zal met een tweede voorstel integrale uitwerking worden gegeven aan de vraag of een 
onderwijsvoorziening (financieel) haalbaar is.

Communicatieparagraaf
Belanghebbende schoolbesturen zijn op de hoogte gesteld van de verbreding van de 
onderzoeksvraag in het haalbaarheidsonderzoek. Deze besturen zullen na uw besluit op dit 
voorstel over de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek worden geïnformeerd en zullen 
het ter kennisname ontvangen.

Raadsinformatiebrief
Het college heeft tot een haalbaarheidsonderzoek naar een onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht 
besloten bij de start van de 2® fase gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht op 30 oktober 2018. In de 
raadsinformatiebrief 74 van 8 november 2018 hebben wij de raad geïnformeerd over het 
haalbaarheidsonderzoek. Wij hebben toen gecommuniceerd dat de gemeente het haalbaarheids
onderzoek zou richten op het al dan niet realiseren van een onderwijsvoorziening voor KBS De 
Pionier in Zuilense Vecht.
Het college van B&W heeft een stap terug gedaan in het proces rond een ondenwijsvoorziening in 
Zuilense Vecht. Het college wil zich beraden op de situatie en de tijd nemen om het vraagstuk in 
breder perspectief te bekijken en met uw raad te delen. Wij brengen het haalbaarheidsonderzoek 
over een onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht ter kennisname van uw raad. Tevens leggen wij het 
haalbaarheidsonderzoek aan de schoolbesturen ter kennisname voor. Wij hebben ingestemd met de 
conclusie uit het haalbaarheidsonderzoek dat een onderwijsvoorziening inclusief kinderopvang in 
Zuilense Vecht mogelijk is. In een tweede voorstel zal uitwerking worden gegeven aan de vraag of 
een onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht (financieel) haalbaar is, waarbij de mogelijkheden zoals 
beschreven in het haalbaarheidsonderzoek zullen worden afgewogen.

Financiële paragraaf
Op dit moment zijn nog geen middelen beschikbaar voor realisatie van een onderwijsvoorziening in 
Zuilense Vecht. Indien u instemt met de mogelijkheid van de onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht, 
zal de (financiële) haalbaarheid van de mogelijkheden worden uitgewerkt, waarna een integrale 
afweging zal worden gemaakt bij het opstellen van de kadernota 2021.

Juridische paragraaf
Als u overeenkomstig het voorstel beslist vloeien daar nog geen gevolgen uit voort omdat het gaat 
om een verkenning van mogelijkheden.
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Risicoparagraaf
Risico; zolang er geen duidelijkheid is over wie er een onderwijsvoorziening gaat starten in Zuilense 
Vecht kan er ook geen besluitvorming plaatsvinden over de onderwijshuisvesting in Daalsehoek.
Dat betekent uitloop in planning voor de gebiedsontwikkeling.
Maatregel is dat na uw besluit de schoolbesturen over de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek 
worden geïnformeerd en het onderzoek ter kennisname zullen ontvangen.
Daarna in een tweede voorstel uitwerking te geven aan de vraag of een onderwijsvoorziening in 
Zuilense Vecht (financieel) haalbaar is, waarbij de mogelijkheden zoals beschreven in het 
haalbaarheidsonderzoek worden afgewogen.

Duurzaamheidsaspecten
De mogelijke onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht zal deel uitmaken van de duurzame 
planontwikkeling Zuilense Vecht, zie verder het Gebiedsplan Zuilense Vecht.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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