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Geachte voorzitter, leden van de raadscommissie, dames en heren

Graag wil ik, als bestuurder van de stichting Krimpenerwaard College, gebruik maken van de 
mogelijkheid om op deze vergadering het woord te voeren. Niet omdat wij ons niet zouden kunnen 
vinden in het voorliggende voorstel m.b.t. de stedenbouwkundige kaders voor de nieuwbouw van 
onze school, integendeel, maar om u zo goed mogelijk te informeren met betrekking tot de 
afwegingen die u bij uw besluitvorming zult moeten maken.

De positie van het schoolbestuur is daarbij een bijzondere. Het is immers niet aan haar om de locatie 
en de overige stedenbouwkundige kaders te bepalen. Al gedurende vele jaren hebben wij ons 
ingespannen om de noodzakelijke vervangende nieuwbouw voor onze school onder de aandacht van 
het gemeentebestuur te brengen. En uiteraard zijn wij zeer verheugd dat dit vorig jaar heeft geleid 
tot het toekennen van een voorbereidingskrediet en dat vorige maand de Raad heeft ingestemd met 
de opname van de vervangende nieuwbouw voor onze school in het door het College vast te stellen 
onderwijshuisvestingsprogramma 2012. 

In die afgelopen periode zijn er in de diverse besprekingen tussen gemeente en schoolbestuur veel 
onderwerpen aan de orde geweest, en naast zaken als financiering en eventuele multifunctionaliteit 
is uiteraard de mogelijke locatie een belangrijk item geweest. Diverse mogelijkheden hebben de 
revue gepasseerd, en wij hebben ons daarbij altijd bij alle opties constructief opgesteld: dat ligt ook 
nogal voor de hand, want het realiseren van een nieuw gebouw is voor ons, en dus ook voor het 
onderwijs van veel leerlingen uit Krimpen aan den IJssel en de nabije regio, van zo groot belang, dat 
wij graag wilden meedenken met alle mogelijke scenario’s om dit te realiseren. Dat wij daarbij ook 
wel degelijk een voorkeur hadden om ons nieuwe gebouw in de directe omgeving van het huidige te 
situeren, is zeker het geval, maar nooit leidend voor onze opstelling geweest.

De voorliggende locatie en overige stedenbouwkundige kaders geven ons voldoende mogelijkheden 
om onze nieuwbouw te realiseren en stroken dan ook nog met onze voorkeur om niet te ver van onze 
huidige locatie te gaan bouwen. Over alle procedures, de volgorde waarin de diverse stappen moeten 
worden gezet en de communicatie daarover is regelmatig met het gemeentebestuur gesproken. 
Daarbij is door ons ook bij herhaling de vraag gesteld op welk moment het overleg met de 
omwonende past in die procedures, wanneer dit zinvol en gewenst is. Voor alle duidelijkheid: het 
schoolbestuur gaat er niet over waar er gebouwd wordt, wel over wat er gebouwd wordt. Pas als is 
vastgesteld waar we kunnen bouwen, kunnen we ook met omwonende in gesprek gaan over hoe dat 
het beste in de omgeving kan worden ingepast. En hoewel dus bij ons de intentie om met 
omwonende in gesprek te willen gaan doorlopend aanwezig was en is, moeten we tot dat moment 
wachten, en kunnen wij het gemeentebestuur daarbij niet voor de voeten gaan lopen. En ik kan u 
verzekeren dat we die gesprekken ook zeker zullen aangaan, en we betreuren het dan ook dat er 
klaarblijkelijk twijfels over die bereidheid zijn gerezen. Ik zou die twijfels bij dezen graag met klem 
weg willen nemen. 



Misschien is het in dit verband ook van belang op te merken dat bij de selectie van de architect ook 
de mate, waarin door het architectenbureau werd aangegeven rekening te willen houden met de 
inpasbaarheid en wensen van de omgeving voor ons een belangrijk criterium is geweest. We hebben 
er het volste vertrouwen in dat de door ons geselecteerde architect hier veel aandacht aan zal 
schenken, en dat is ons uit de eerste contacten na de selectie ook al gebleken.

Tot zover iets over het voortraject en de procedures. Dan wil ik ook graag ook nog inhoudelijk ingaan 
op een aantal aspecten, dat door m.n. enkele bewoners van de Vijfkamp is ingebracht.

- Allereerst enkele opmerkingen over een zeer belangrijk aspect, de veiligheid. 
Vanzelfsprekend heeft dit ook voor de school de hoogste prioriteit, en geen haar op ons 
hoofd die eraan zou denken onze leerlingen en personeel in een onveilige situatie te brengen. 
En wij gaan er zonder meer vanuit dat dit ook voor het gemeentebestuur geldt. Als dan al die 
risico’s in kaart zijn gebracht en de conclusie luidt dat aan alle veiligheidsvoorschriften kan 
worden voldaan, en het derhalve zonder meer verantwoord is om de school op de 
voorgestelde locatie te realiseren, moeten wij daarop kunnen vertrouwen. Berichten in de 
pers dat de VVR (Veiligheids Risico Rijnmond) zou hebben geadviseerd dat school i.v.m. het 
LPG-vulpunt aan de Nieuwe Tiendweg elders te bouwen,  kunnen wij niet duiden. Volgens 
onze informatie moet dit advies  nog door de gemeente worden aangevraagd voor het geval 
dat de nieuwbouw voor een deel  in de risicozone zou vallen. Overigens zijn twee flats aan de 
Groenendaal geheel binnen deze zone gesitueerd.

- Ook als het gaat om de brandveiligheid in relatie tot de fietsenstalling geldt dat ook daarbij 
natuurlijk veiligheid voor alles gaat. Er zijn zeer veel scholen in Nederland met een 
fietsenstalling onder het schoolgebouw, en er zijn zeer veel appartementencomplexen met 
parkeergarages, waar nog veel meer brandstof in is opgeslagen. Ventilatie en 
brandveiligheidsvoorzieningen zullen uiteraard allemaal al in de ontwerpfase worden 
meegenomen, zonder dat zal een vergunning voor gebruik natuurlijk ook niet worden 
afgegeven.

- Dan enkele opmerkingen over de terreinbenutting. Het totale terrein is 7560 m2.  De 
footprint voor de school bedraagt 6160 m2. Voor het buitenterrein is 1440 m2 gereserveerd. 
Het is, zoals hierboven aangegeven, onjuist om bij voorbaat 960 m2 t.g.v. het LPG-vulpunt 
hierop in mindering te brengen. Het toevoegen van de fietsenstalling voor het benodigde 
terrein is ook onjuist, aangezien die volledig binnen de footprint valt. Daarnaast is het terrein 
omgeven door veel groen (ruim 2000 m2).  Het is dus niet bij voorbaat nodig om 25 % 
groenvoorziening binnen het beschikbare terrein te realiseren. 

- De sociale veiligheid in het gehele gebouw, dus ook in de fietsenstalling is een 
aandachtspunt. Dat staat ook vermeld in het Plan van Eisen: “houvast bieden…..” Hoe wij dat 



gaan oplossen of aanpakken is nu nog niet aan de orde. Dat kan pas als de kaders van het 
ontwerp duidelijk zijn. Wel lijkt het mij dat er een vorm van camerabewaking zal komen. De 
fietsenstalling zal afsluitbaar zijn, maar zal ook door de sporters gebruikt worden.

- Dan m.b.t. de gedachte om de school op de oorspronkelijke locatie te bouwen: De kosten van 
tijdelijke huisvesting zijn in het rapport van Deloitte/ICS (2004) geraamd op 1,2 miljoen (50 
lokalen á € 2300). Er is daarbij kennelijk totaal geen rekening gehouden met kantoren en 
andere ruimtes. Op basis van onze eigen noodlokalen die in 2004 en 2005 in gebruik zijn 
genomen, komen wij tot tenminste het dubbele bedrag. Dan hebben we het nog niet over 
inrichtingskosten en terreinkosten, en niet in de laatste plaats over de kosten voor bijv. de 
ICT-infrastructuur: het onderwijs anno 2012 kan echt niet meer zonder ICT en de kosten 
daarvoor zijn aanzienlijk. Als we dan ook nog denken aan een extra keer verhuizen (ook met 
alle kosten van dien) dan vrees ik dat ik met een schatting van 3 miljoen extra nog aan de lage 
kant zit.
Daar komt nog bij dat het verder uitwerken van een andere locatie veel extra tijd met zich 
mee zal brengen, hetgeen ook ongetwijfeld kostenverhogend zal gaan werken: De 
bouwkosten zijn nu relatief laag, maar zijn al aan het stijgen. Uitstel van de aanbesteding kan, 
afhankelijk van de duur van de vertraging, zo maar een verhoging van 3 tot 5 % van de kosten 
met zich meebrengen.

Dames en heren, tenslotte: Vanzelfsprekend is er in dit soort processen sprake van verschillende 
belangen. Men mag en kan van mij niet anders verwachten dan dat ik opkom voor de belangen van 
het onderwijs in de gemeente en dat op onze school in het bijzonder. Uiteraard hebben omwonenden 
daar andere belangen bij, en het opkomen daarvoor is hun goed recht, en dat respecteer ik ook. 
Overigens hebben we van andere omwonenden juist ook heel positieve reacties gekregen op de 
nieuwbouwplannen. Het is aan de Raad om alle belangen tegen elkaar af te wegen en besluiten te 
nemen. En ik spreek de hoop en de verwachting uit dat zo’n besluit uiteindelijk door alle partijen zal 
worden gerespecteerd en dat op basis daarvan in goed overleg met al die partijen daar uitvoering 
aan kan worden gegeven, om zo uiteindelijk te komen tot een fraai onderwijsgebouw,  waarin zo 
spoedig mogelijk vele generaties weer in een eigentijdse omgeving goed onderwijs kunnen volgen, en 
dat een absolute aanwinst voor de gemeente en de directe omgeving zal zijn.

Ik dank u voor uw aandacht. 

ir. D.P. Verweij,
rector/bestuurder 
Krimpenerwaard College


