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Beste bestuurders betrokken bij het project Prinsessenhof,
Zoals door de wethouders Blankenberg en Hofstra toegezegd in uw bestuurlijk overleg van
17 september 2012, heeft ons college zich beraden op de positie van de gemeente in dit
project. Dit heeft geleid tot ons besluit:
1. De bouwvoorbereiding voor nieuwbouw van de scholen OBS Kortland en Rudolf
Steinerschool in het deelproject Prinsessenhof te beëindigen.
2. Te investeren in samenwerking in huisvesting voor de scholen die ressorteren
onder de besturen PCPO en OPOCK;
3. De huisvesting voor de Rudolf Steinerschool te handhaven in het schoolgebouw
aan de Memlingstraat.
4. De gemeenteraad en uw besturen te informeren.
Onze overwegingen die hiertoe hebben geleid treft u onderstaand aan.
1.1. Demografische ontwikkelingen
Het aantal inwoners in Krimpen aan den IJssel vertoont een lichte krimp. Vooral de groep
van 25-40 jarigen laat een behoorlijke daling zien. Dit resulteert in lagere geboortecijfers en
dus een lagere basisgeneratie voor de onderwijshuisvesting. Een en ander resulteert in
een afnemende ruimtebehoefte en een overcapaciteit in de aanwezige schoolgebouwen.
1.2. Beperking van de middelen
Het is gelet op het financiële kader (sluitende begroting) en de hiervoor genoemde
demografische ontwikkeling en afnemende vraag naar onderwijshuisvesting niet langer
verantwoord de eerder gereserveerde gelden in de begroting te handhaven. In financiële
zin wordt rekening gehouden met intensieve samenwerking van schoolbesturen en
aanpassing/onderhoud van de bestaande schoolgebouwen binnen de kaders van de
onderwijshuisvestingsverordening
1.3. Herbezinning bij schoolbesturen
Nadat OPOCK de balans in haar financiën diende te herstellen, diende zich ook bij PCPO
een noodzakelijke reorganisatie aan. Door verhoging van de groepsgrootte wil PCPO op
korte termijn het gebruik van de dislocatie van het Kompas aan de Tuinstraat beperken of
beëindigen, waardoor het schoolgebouw aan de Tuinstraat geheel of gedeeltelijk terugvalt
aan de gemeente.
1.4 Breder perspectief
In overleg met de schoolbesturen wordt een visie op de onderwijshuisvesting voor 2013 en
volgende jaren voorbereid. Om ook voor het passend onderwijs en voor de beperking van
de kosten op het leerlingenvervoer tot een goede afweging te komen wordt de totale
onderwijshuisvestingscapaciteit in relatie tot de geprognosticeerde ruimtebehoefte in beeld
gebracht.

2.1. OPOCK en PCPO zijn met elkaar in overleg
OPOCK en PCPO zijn met elkaar in overleg over de scholen en de schoolgebouwen in het
oostelijk deel van de gemeente. Het betreft daar in de wijken Boveneind en Langeland obs
de Fontein en obs de Paperclip en pcbs de Wegwijzer. Door het overleg over intensieve
samenwerking uit te breiden met scholen en schoolgebouwen in het westelijk deel van de
gemeente kunnen de kansen voor obs Kortland en pcbs het Kompas toenemen. Inzet
daarbij kan zijn het gezamenlijk gebruik van de schoolgebouwen aan de Patrijzenstraat
(wijk Kortland), de Tuinstraat (wijk Oud Krimpen) en de Ouverturelaan (wijk Lansing-Zuid)
en sloop van het schoolgebouw aan Jozef Israëlsstraat (wijk Kortland). Bij intensieve
samenwerking van de betreffende schoolbesturen kan herschikking plaatsvinden.
3.1. De Rudolf Steinerschool blijft gehuisvest in het gebouw aan de Memlingstraat
De Rudolf Steinerschool blijft in haar huidige schoolgebouw. Het schoolbestuur kan zo
nodig binnen de kaders van de onderwijshuisvestingsverordening aanvragen voor
aanpassing/ onderhoud indienen.
Wij hebben veel begrip voor het feit dat partijen teleurgesteld zullen zijn over dit besluit,
immers in de afgelopen periode is door deelnemende partijen intensief nagedacht over de
visie, ambitie en de meerwaarde die samenwerking in het project Prinsessenhof kan
hebben. Wij zijn echter van mening dat de daarin gestoken energie slechts ten dele
verloren behoeft te gaan. Immers niets staat de resterende partijen in de weg met elkaar
alsnog een multifunctionele accommodatie te realiseren. QuaWonen is met de
zorgaanbieders in overleg voor het realiseren van een 3e zorgsteunpunt en het vormgeven
van woonservice. De mogelijkheden voor Pameijer kunnen daarin worden meegenomen.
Het niet realiseren van een brede school binnen het project Prinsessenhof heeft als gevolg
dat het bouwblok op de hoek van de Pr. Bernhardstraat/Julianastraat voor een deel een
andere functie krijgt. Deze gewijzigde functie kent mogelijk een andere parkeerbehoefte.
De voor de Prinsessenhof vastgestelde stedenbouwkundige kaders zullen op dit punt
geactualiseerd moeten worden.
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