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Onderwerp  

Onderwijshuisvestingsprojecten 

 

Kennisnemen van 

Globaal de stand van zaken van de onderwijshuisvestingsprojecten. 

 

Inleiding 

Met deze informatienota informeren wij u over de stand van zaken van de diverse projecten en 

processen op het gebied van onderwijshuisvesting. Deze komen voort uit bestaand beleid en 

besluiten, maar bevatten ook een nieuw initiatief voor de kern Beesd. 

Per project wordt hieronder globaal de stand van zaken geschetst waarbij wij ons realiseren dat de 

informatie mogelijk achterhaald is voordat het u bereikt. 

 

Kernboodschap 

Kind Centrum De Plantage 

Voor het Kind centrum De Plantage is het aangepast technisch 

ontwerp gereed en zijn de aanbestedingsdocumenten aan de 

marktpartijen verzonden. Eind maart dienen zij hun prijs, plan van 

aanpak, uitvoeringsorganisatie en uitvoeringplanning in. Waarna 

deze worden beoordeeld en er (indien de prijs budgettair past) 

gegund kan worden.  

De huidige planning richt zich op gereedkomen van het gebouw in 

de zomer van 2021. 

Het krediet van € 7.5 miljoen is door de raad van voormalig 

Geldermalsen beschikbaar gesteld. 

 

Afbeelding 1: Impressie voorgevel 
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Integraal Kind Centrum Buurmalsen Tricht 

Door Royal HaskoningDHV is een locatiestudie gemaakt en op basis 

hiervan is besloten dat er een uitwerking van het plan gemaakt 

wordt op de locatie aan de Groeneweg in Buurmalsen. Hiervoor is 

een voorbereidingskrediet van € 230.000,- beschikbaar gesteld. 

Om een onderwijsgebouw op die locatie mogelijk te maken is een 

wijziging van het bestemmingsplan nodig. De benodigde stappen 

om hiertoe te komen worden gezet en worden voorbereid. 

Met de betrokken partijen (school, kinderopvang) wordt een 

ruimtelijk programma van eisen opgesteld. Daarna worden de 

verschillende adviseurs geselecteerd om verder vorm te geven aan 

het gebouw. 

In het IHP van Geldermalsen is voor de gefuseerde scholen een 

budget van € 1.7 miljoen opgenomen. Echter is dit in de huidige tijd 

niet afdoende voor de nieuwbouw, als het plan verder uitgewerkt is zal een voorstel ter besluit worden 

voorgelegd. 

 

 

Integraal Kind Centrum Jan Harmenhof – Oranje Nassauschool 

De bestuurders van Fluvium en CPOB hebben de ambitie om met 

een nieuw gebouw een integraal kindcentrum te vormen. Deze 

huisvest de scholen Jan Harmenshof en de Oranje Nassauschool, 

maar ook andere relevante kindvoorzieningen. Deze ambitie is door 

de gemeente omarmd en is er voor de planvorming een 

voorbereidingskrediet van € 600.000,- beschikbaar gesteld.  

Er wordt een locatiestudie gemaakt voor de plek van dit nieuw kind 

centrum.  

 

 

 

Brede school Spijk 

Voor de nieuwbouw van de brede school in Spijk is een wijziging van 

het bestemmingsplan noodzakelijk. Op de wijziging is beroep 

aangetekend bij de Raad van State. De zitting is 14 januari 2020 

geweest en de Raad van State streeft naar een uitspraak in 6 weken. 

Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is kan de 

omgevingsvergunning voor de bouw worden aangevraagd en kan 

het contract met de reeds geselecteerde aannemer geformaliseerd. 

Als de Raad van State het beroep verwerpt en de 

omgevingsvergunning wordt verleend conform de planning, kan de 

school in het schooljaar 2021/2022 starten in het nieuwe gebouw.  

Het krediet van € 1.500.000,- is door de raad van voormalig 

Lingewaal beschikbaar gesteld. 

Afbeelding 2: Luchtfoto kavel 
Groeneweg 

Afbeelding 3: Kaart met beide scholen 

Afbeelding 4: 3D Impressie nieuw 
gebouw 
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Verduurzaming en Renovatie Rehoboth  

De Rehobothschool heeft twee schoolgebouwen in Geldermalsen te 

weten, locatie Anjerstraat en Laan van Leeuwenstein. De school is 

bezig met een (vernieuwd) plan om de locatie Anjerstraat te 

renoveren en te verduurzamen en met een plan om de locatie Laan 

van Leeuwenstein te verduurzamen. 

Deze plannen komen in het eerst kwartaal 2020 ter beoordeling en 

besluitvorming naar de gemeente. 

In het IHP van Geldermalsen is voor de locatie Anjerstraat een 

renovatiebudget van € 887.800,- opgenomen en vanuit de subsidie 

van de provincie is budget beschikbaar voor extra verduurzaming 

voor beide schoollocaties. 

 

Aanvraag Nieuwbouw Beesd 

De schoolbesturen van de Lingelaar en de Sint Antoniusschool in 

Beesd hebben de gemeente een verzoek gedaan om nieuwbouw van 

een brede school met twee vormen van onderwijs.  

Dit verzoek is momenteel ambtelijk in behandeling. 

 

 

 

 

 

Nieuw integraal huisvestingsplan Onderwijs 

Er is veel te doen in en om onderwijshuisvesting in de gemeente 

West Betuwe. Een nieuwe gemeente vraagt om een nieuw integraal 

huisvestingsplan onderwijs (IHP). Een richtinggevend  

(beleids)document waarin de visie en inbreng van zowel gemeente 

als schoolbesturen + partners in staan verwoord. Ook de afspraken 

over de toekomstige investeringen en de bijdrage hieraan van de 

verschillende partijen. De bovengenoemde projecten zijn ook input 

voor het nieuwe IHP. Het nieuwe IHP ontvangt de raad eind 2020 ter 

besluitvorming. 

 

 

 

Consequenties 

Er is momenteel veel gaande met betrekking tot onderwijshuisvesting. Om die reden gaan wij een 

nieuw integraal huisvestingsplan maken. Voordat het plan ter besluitvorming wordt aangeboden, 

betrekken wij u als raad. Over hoe en wanneer volgt nog een apart bericht. 

 

  

  

  

Afbeelding 5: Luchtfoto beide locaties 

Afbeelding 6: Kaart met beide scholen 

Afbeelding 7: overzicht met scholen in 
de gemeente West Betuwe 
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Financiën 

- 

 

Communicatie 

We zullen u als raad 2 à 3 keer per jaar blijven informeren over de stand van zaken van de lopende 

projecten. En uiteraard leggen wij u, indien van toepassing, specifieke besluiten voor. 

 

Vervolg 

- 

 

Bijlage(n) 

- 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


