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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Het ontwerpbestemmingsplan “Samenwoonschool Nigtevecht” met ID 
NL.IMRO.1904.BPswsNigtevechtNTV-OW01 ongewijzigd vast te stellen en, voor zover de brief van 
mevrouw Van Huisstede-Ram als zienswijze dient te worden opgevat, deze niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
 
Samenvatting 
 
Het bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische vastlegging van de eerder op grond van een 
projectbesluit verleende en onherroepelijk geworden bouwvergunning voor de samenwoonschool in 
Nigtevecht.  
 
 
 
 
Bijlagen 
- Ontwerpbestemmingsplan Samenwoonschool Nigtevecht inclusief bijlagen.  
 
 
 
Inleiding 
Op grond van een stedenbouwkundig locatie-onderzoek heeft de voormalige gemeenteraad van Loenen 
in haar vergadering van 29 mei 2007 besloten om in de noordoosthoek van de dorpskern Nigtevecht een 
samenwoonschool te bouwen. In dit gebouw worden de bestaande basisscholen de Tweemaster 
(openbaar) en de Flambouw (christelijk), beiden uit Nigtevecht, onder één dak gebracht. Daarnaast wordt 
een deel van het gebouw verhuurd ten behoeve van kinderopvang. De vrijkomende schoollocaties worden 
herontwikkeld ten behoeve van woningbouw.  
 
In de raadsvergadering van 26 mei 2009 heeft de gemeenteraad besloten om de projectbesluitprocedure 
te delegeren aan het college. Op 19 december 2009 is het projectbesluit vastgesteld. Daarna is op 14 
december 2010 de bouwvergunning verleend. Op beide procedures is de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure toegepast. Gedurende de tervisielegging van het concept-projectbesluit 
respectievelijk de concept-bouwvergunning is een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te 
dienen. De ingekomen zienswijzen zijn beantwoord in een nota zienswijzen. Deze treft u aan in de 
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bijgevoegde stukken. Daarnaast zijn diverse informatieavonden gehouden over de komst van het nieuwe 
gebouw en haar bijbehorende buitenruimte. Tegen de bouwvergunning zijn uiteindelijk twee 
beroepschriften ingediend. In het tussenvonnis van 29 april 2011 heeft de rechtbank Utrecht ons college 
in de gelegenheid gesteld een aantal gebreken in de besluitvorming te herstellen. Hiervan hebben wij 
gebruik gemaakt. Daarnaast zijn wij opnieuw in gesprek gegaan met degenen die een beroepschrift 
hadden ingediend. Dit heeft ertoe geleid dat de beroepschriften alsnog zijn ingetrokken en de 
besluitvorming onherroepelijk is geworden.  
 
Eind december 2011 heeft de aannemer waarmee een aanneemovereenkomst is gesloten aangegeven 
de opdracht, gelet op de financiële situatie van het bouwbedrijf, niet meer te kunnen uitvoeren. In vervolg 
hierop is in week 52 het faillissement uitgesproken. Dit betekent dat het project opnieuw moet worden 
aanbesteed. 
 
Eind 2011 hebben wij de omvang van het schoolgebouw nogmaals getoetst aan de ruimtenormering die 
op grond van de Verordening huisvesting onderwijs geldt. Hieruit is naar voren gekomen dat het gebouw 
ruim bemeten is. Er is sprake van een surplus van ca. 500 m2. Het vervallen van de bibliotheek-functie is 
hierin meegenomen. In samenspraak met de directies van de scholen hebben wij besloten om het 
ontwerp van het gebouw te verkleinen, waarbij het gebouw dezelfde vorm en uitstraling behoudt. 
 
Argumenten 
In 2009 is gekozen voor de juridisch-planologische procedure van het projectbesluit. In de Wet ruimtelijke 
ordening gold toen de eis dat het college binnen een jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is 
geworden, een ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig dat projectbesluit ter inzage legt. Deze eis was 
opgenomen op straffe van verval van het innen van leges om op deze manier bestemmingsplan actueel te 
houden. Met de vaststelling van het onderhavige bestemmingsplan komt de gemeente aan dit voornemen 
(en deze verouderde wettelijke plicht) tegemoet.  
 
Het bestemmingsplan biedt het toetsingskader om het gewijzigde samenwoonschoolgebouw met een 
reguliere omgevingsvergunningprocedure te vergunnen.  
 
Gelet op het gegeven dat het bestemmingsplan de juridisch-planologische vastlegging van eerdere 
onherroepelijke besluitvorming betreft (namelijk de op grond van het projectbesluit verleende 
bouwvergunning), was de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen beperkt. Zienswijzen konden 
slechts betrekking hebben op het deel van het bestemmingsplan dat geen onherroepelijk rechtskarakter 
draagt. Dat deel heeft betrekking op verwerkte afspraken met omwonenden, zoals de verbreding van de 
watergang aan de zuidoostzijde van het plangebied en de verruiming van het gebruik van de reeds ten 
behoeve van de buitenschoolse opvang vergunde ruimte voor kinderopvang (dit betekent ook voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar). De wijzigingen hebben geen aanleiding gegeven tot het indienen van 
zienswijzen.  
 
Op 8 mei 2012 heeft uw raad een brief ontvangen van mevrouw Huisstede-Ram. Hierin vraagt zij om een 
bevestiging van de wijzigingen ten op zichte van de eerder onherroepelijk geworden besluitvorming. 
Aangezien de brief op 4 mei 2012 is gedagtekend en de brief op 8 mei 2012 is ontvangen is deze buiten 
de daarvoor gestelde termijn ontvangen en dient de brief, voor zover deze dient te worden opgevat als 
een zienswijze, niet-ontvankelijk te worden verklaard. Ook het telefonisch vraag en antwoord-gesprek van 
3 mei 2012 kan niet worden gekwalificeerd als een mondelinge zienswijze. Overigens hebben wij 
mevrouw Huisstede-Ram wel geantwoord op haar brief van 4 mei.  
 
Communicatie 
De bekendmaking van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft plaatsgevonden in de 
VAR en de Staatscourant en op de gemeentelijke en nationale website (www.ruimtelijkeplannen.nl). 
Daarnaast hebben wethouder De Groene en projectmanager Gerrit-Jan Leunenberg op 16 april jl. een 
presentatie gehouden voor belangstellenden in het dorpshuis te Nigtevecht. Tijdens die avond zijn ook de 
ontwikkelingen met betrekking tot de verkleining van het bouwplan toegelicht. De avond werd bezocht 
door ca. 40 belangstellenden. Algemene tendens was dat men de vertraging in de bouw jammer, maar 
begrijpelijk vond. 
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Financiën en risico’s 
Een deel van de investering voor de samenwoonschool wordt gedekt uit inkomsten van de schoollocatie 
aan de Dorpsstraat (Flambouw). Gelet op de huidige marktsituatie verwachten wij dat deze locatie minder 
zal opbrengen dan aanvankelijk gedacht. Hier tegenover staat dat de verkleining van het schoolgebouw 
een kostenbesparing oplevert.  
 
De schoollocatie aan de Raadhuisstraat (Tweemaster) hebben wij voor de boekwaarde ad € 45.000 kk en 
met in achtneming van een bouwenvelop (15 sociale woningen) verkocht aan de woningstichting WUTA te 
Nigtevecht.  
 
Tot slot verwijzen wij u naar de toelichting op de jaarrekening 2011 en de berap voor de verdere financiële 
aspecten met betrekking tot het project samenwoonschool Nigtevecht. Overigens wordt het bouwplan 
zodanig ontworpen dat deze in de toekomst eventueel kan worden omgezet in een woonfunctie. 
 
Vervolg 
Op dit moment is er overeenstemming bereikt over de te verkleinen oppervlakte van de school en de 
architect werkt aan een aangepast bouwplan. De aanbestedingsprocedure voor het verkleinde bouwplan 
zal naar verwachting worden opgestart na het zomerreces. 
 
 
22 mei 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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