
PvdA vragen bij agendapunt 4 Procesvoorstellen IHP basisscholen
1. Aangezien de scholen om de beurt worden gerenoveerd of verbouwd, 

betekent uitstel van de sloop en nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool 
dan dat ook andere scholen in Fase 1 langer op 
renovatie/verbouwing/herbouwing moeten wachten? Zo ja, welke 
scholen?
In fase 1 zijn drie scholen aan de beurt: de Nicolaas Beetsschool, de 
Crayenesterschool en de Jacobaschool. Als de Beets, de Cray en de Jacoba 
van dezelfde wissellocatie gebruik maken zullen zij later dan gepland aan 
de beurt zijn. 

2. Betekent deze vertraging in Fase 1 dat de start aan Fase 2 van het IHP 
basisscholen 2019-2039 ook moet worden uitgesteld?
Dit is afhankelijk van de wissellocatie. Als er meerdere wissellocaties 
beschikbaar komen, kan er ook sprake zijn van een versnelling.

3. In hoeverre zorgt dit alles voor vertraging van de verduurzaming van onze 
schoolgebouwen?
Verwachting is dat de einddatum van 2039 nog steeds haalbaar is. Dat 
betekent dat alle scholen voor die datum verduurzaamd zijn. Voor de 
scholen in de eerste fases betekent het wel dat zij later worden 
verduurzaamd dan oorspronkelijk gepland.

4. Nicolaas Beets heeft de hoogste prioriteit gekregen in het IHP basisscholen 
2019-2039, omdat zij al langere tijd huisvestingsproblemen hadden. Dreigt 
dit scenario nu ook voor andere scholen?
Nee, bij de overige scholen is het ruimtetekort niet zodanig dat dit om een 
hogere urgentie vraagt. 

5. Als er sprake is van een vertraagde uitvoering van verduurzamings- 
renovatie en nieuwbouwprojecten, zijn er dan projecten die we eventueel 
naar voren kunnen halen, bijvoorbeeld omdat deze projecten niet 
afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een wissellocatie? Wat ons 
betreft valt hierbij te denken aan bijvoorbeeld de uitbreiding van de 
Evenaar of aan de verbouwing van de voormalige Bronsteemavo tbv de 
verhuizing van de Jacobaschool.
Voor de uitbreiding van de Evenaar is geen wissellocatie nodig. Het 
schoolbestuur wil deze verbouwing in de zomervakantie van 2022 
uitvoeren. Als de Evenaar in 2032 in aanmerking komt voor 
nieuwbouw/renovatie zal ook deze school gebruik moeten maken van een 
wissellocatie.
De vm. Bronsteemavo kan pas verbouwd worden als er een alternatieve 
locatie voor de huidige huurders Casca en Humankind is gevonden. Deze 
twee instellingen vangen dagelijks ca. 200 kinderen op. Daarnaast zijn er in 
het gebouw nog drie klassen van de Crayenester gehuisvest.
Alle projecten uit het IHP zijn afhankelijk van een wissellocatie en zonder 
deze locatie kan de uitvoering niet starten.



6. Als er sprake is van een vertraagde uitvoering van projecten, is er dan een 
nieuwe tijdlijn en is hierover contact en overleg met alle betreffende 
schooldirecties?
Er is regelmatig overleg met alle schoolbesturen over de uitvoering en de 
consequenties voor de tijdlijn. Om de vertraging zoveel mogelijk te 
beperken zetten we de voorbereidende werkzaamheden voor andere 
projecten alvast in gang. 


