
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 29 september 2020 

Registratienummer : 68787 

   IN/090 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Integraal Kindcentrum Buurmalsen-Tricht 

 

 

Onderwerp  

Integraal Kindcentrum Buurmalsen-Tricht 

 

Kennisnemen van 

De voortgang van het project Integraal Kindcentrum (IKC) Buurmalsen - Tricht. 

 

Inleiding 

In de informatie nota van eind 2018 hebben wij u geïnformeerd over de locatiekeuze van het IKC. Uit 

de locatiestudie, waarin ook de inwoners geconsulteerd zijn, zijn twee geschikte locaties naar voren 

gekomen. De locatie aan de, Groeneweg (op de rand van Buurmalsen en Tricht) en de locatie Op ’t Hof 

in het dorp Tricht. Op basis van de genoemde argumenten in de informatienota van toen, is de keuze 

voor de locatie Groeneweg gemaakt. Deze locatie is verder uitgewerkt als locatie voor de nieuwbouw 

van het IKC. In de informatienota van september 2019 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang 

van het project. 

 

Kernboodschap 

Bij de verdere uitwerking en overleg met de provincie is gebleken dat de gekozen locatie helaas niet 

haalbaar is. Ruimtelijke ontwikkelingen buiten de dorpsgrenzen worden getoetst aan de ‘De ladder 

voor duurzame verstedelijking’. Dit is een instrument om te toetsen of er sprake is van goede 

ruimtelijke ordening. Het gaat daarbij om de ruimtelijke argumenten die een ruimtelijke ontwikkeling 

motiveren. Maar ook de motivatie waarom de ontwikkeling niet binnen de dorpsgrenzen zou passen. 

De keuze voor de Groeneweg is gebaseerd op maatschappelijk draagvlak als motivering. Dit wordt 

door de provincie niet als gegrond argument beschouwd. Ruimtelijk gezien is er tevens een geschikte 

locatie, binnen de dorpsgrenzen, namelijk de locatie Op ’t Hof in Tricht.  

 

De provincie adviseert negatief op het plan en acht de kans van slagen wanneer de procedure verder 

wordt gezet zeer klein.  

 

Consequenties 

De gekozen locatie van de nieuwbouw is niet haalbaar, de uitwerking op deze locatie zal stoppen. Een 

nieuw besluit voor de locatie van het nieuwe IKC is nodig. 

 

Financiën 

N.v.t. 
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Communicatie 

Wij zijn ons van bewust dat dit voor het IKC, maar ook voor de dorpen een tegenslag is. Daarom vindt 

er een gesprek plaats met de school, MR en de dorpsraden. In dit gesprek informeren wij hen over de 

situatie. In het gesprek kijken we ook samen naar het vervolg en de andere geschikte locatie (Op ’t 

Hof) in Tricht) voor een Integraal Kindcentrum voor de beide dorpen. Na het gesprek zal een 

persbericht uit gaan zodat een ieder op de hoogte is van de ontstaande situatie. Vooruitlopend op dit 

gesprek informeren wij u alvast. 

 

Vervolg 

Het vervolg zal mede afhangen van het gesprek met de stakeholders. Hierover zullen wij u nader 

informeren. 

 

Bijlage(n) 

- 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


