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Inleiding 
Afgelopen woensdag, op 16 oktober jl, waren wij aanwezig bij een werkbezoek op de basisschool de Tweemaster. Dit was op  
initiatief van het schoolbestuur om de zorgen die zij hebben, omtrent de uitgestelde verhuizing en nieuwbouw, bij de 
gemeenteraadsleden onder de ogen te brengen. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de PvdA de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Wij hebben kennis genomen van de situatie rondom basisschool De Tweemaster. Is het juist dat de gemeentelijke overheid 
(eerst van Naarden, nu van Gooise Meren) al ruim zes jaar betrokken is bij gesprekken over nieuwbouw van deze 60 jaar oude 
school?  
En is het juist dat het schoolbestuur een reeks aan opties heeft aangeboden, waaronder een mogelijke nieuwbouw op het 
Keverdijkveld? Kunt u aangeven wat de oorzaken zijn dat deze reëel ogende optie nooit tot daadwerkelijke uitvoering is 
gekomen?  
 
Antwoord 
De school heeft medio 2013 interesse getoond in een verhuizing naar het centrum van de Keverdijk. Er is destijds toegezegd 
om de locatie van de school mee te nemen bij de bepaling van de inhoud van het project ‘Centrum Keverdijk’.  
 
Het voetbalveldje (gelegen in de schootsvelden) is vorig jaar onderzocht als permanente locatie voor de school. De 
stedenbouwkundige invulling (zelfs in houtbouw) is gezien de ligging afgewezen door de Provincie. Eerdere pogingen tot 
ontwikkeling van die locatie zijn eveneens om die reden mislukt. Er zijn namelijk met verschillende organisaties die zich 
inzetten voor het behoud van de schootsvelden afspraken gemaakt. In het kader van de betrouwbare overheid is deze locatie 
destijds afgevallen. Intussen is er een participatietraject gestart voor de herinrichting van het voetbalveldje Keverdijk. 
 
 
Vraag 2 
Deelt de wethouder de zorg van de PvdA dat kostenverhoging en vertraging bijdragen aan onzekerheid bij scholen waar juist 
helderheid vereist is? Welke maatregelen heeft de wethouder genomen en van plan is te nemen om structureel die helderheid 
te verschaffen aan de scholen.  
 
Antwoord 
Ja, het college deelt deze zorg. De gemeenteraad heeft op 3 juli 2019 ingestemd met het instellen van een bestemmings-
reserve “Tijdelijke huisvesting PO” ad. € 2,1 mln. ten laste van de Algemene Reserve. Tegelijk heeft u het college verzocht 
alternatieve scenario’s te onderzoeken.  Dit onderzoek verricht door een externe partij zal op 27 november 2019 tijdens het 
thema uur worden toegelicht. We voeren regelmatig gesprekken met de scholen over de stand van zaken. De scholen 
hechten er belang aan dat we snel uitsluitsel kunnen geven over de inzet van tijdelijke huisvesting.    
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Vraag 3 
De scholen in Gooise Meren zijn gebaat bij een heldere ‘timetable’. De Tweemaster had zich op basis van de door de 
gemeente verschafte informatie ingesteld op een verhuizing naar een tijdelijk onderkomen in december 2019. Deze termijn 
wordt niet gehaald. Kan de wethouder aangeven op welke termijn de nieuwbouw wél staat ingepland? Deelt de wethouder de 
zorg over de staat van een deel van het gebouw (de staalconstructie die sinds vorig jaar is verzakt) die tot een snelle 
nieuwbouw verplichten? 
 
Antwoord 
De school heeft aangegeven begin 2020 te willen starten met de sloop van het schoolgebouw. Volgens de school moet er dan 
tijdelijke huisvesting beschikbaar zijn. We hebben ze medegedeeld dat er eerst bestuurlijke duidelijkheid moet zijn over de 
wijze waarop tijdelijke huisvesting zal worden ingezet.  Afhankelijk van het besluit kan de Tweemaster naar verwachting in 
2021 starten met de nieuwbouw.  Dit geldt voor het geval dat ze gebruik zullen maken van de tijdelijke huisvesting aan de 
Amersfoortsestraatweg.  Uiteraard moet hierover eerst afstemming plaatsvinden met de overige scholen. Wanneer gekozen 
wordt voor een oplossing op een ander terrein dan is de procedure van de omgevingsvergunning leidend.  
 
 
Vraag 4 
Kan de wethouder in meer algemene zin aangeven welke volgorde in het IHP wordt gehanteerd inzake (ver)nieuwbouw en 
innovatie? En kunt u aangeven welke scholen, in welke volgorde, worden ondergebracht in de locatie aan de 
Amersfoortsestraatweg, nadat de BMS hier in het voorjaar 2020 weer uit vertrekt? 
 
Antwoord 
Het prioriteringsschema in het IHP is als uitgangspunt gehanteerd. Dit schema is vervolgens aangepast op basis van de 
beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting. Het voorstel in de Perspectiefnota 2020 gaat vooralsnog uit van het gebruik door 
de BMS tot en met 1e kwartaal2020. Daarna zullen de Juliana Dalton en de Indonschool tot 2021 gebruik maken van de 
Amersfoortsestraatweg. Naar aanleiding van het eerder genoemd onderzoek zullen wij de inzet en planning actualiseren.  

 

 

   
 
 
 
 
 
 


