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Beantwoording van de vragen:

Vraag 1.
Het College stelt dat 'meer tijd wordt genomen voor een integrale afweging' van de herinrichting van het
sportterrein van W Kamerik. Wat is er de oorzaak dat hier nu meer tijd voor moet worden genomen en was
deze integrale afweging eerder niet voorzien?
Antwoord
We zijn bezig met (de voorbereiding van) de herinrichting van het sportterrein en dat heeft consequenties
voor de accommodatie van W Kamerik. Al geruime tijd zijn we in gesprek met W Kamerik over inpassing
van accommodatie. Er spelen namelijk meer zaken mee dan alleen het vervangen van de velden, bijv.
aanleg van de velden en het door laten gaan van de voetbalcompetitie, het beschikbaar zijn van de
accommodatie tijdens de werkzaamheden. We moeten daarover in overleg met W Kamerik en daarbij
komen verschillende voorstellen aan de orde.
Deze integrale afweging was vooraf niet te voorzien, de complexiteit was groter dan vooraf was ingeschat.
Vraag 2.
Welke uitgangspunten hanteert het College bij de gesprekken met W Kamerik om te komen tot een
oplossing?
Antwoord
Uitgangspunt is de kadernota 'in Kamerik staat een school' (2015) en daarnaast moet er sprake zijn van
een integrale samenhang tussen de diverse voorzieningen in Kamerik rond de nieuwe school.
Een ander uitgangspunt is dat wij als voorwaarde hebben gesteld dat alle sportverenigingen op het
sportpark Mijzijde positief staan t.o.v. het herinrichtingsplan voor v.v. Kamerik.
De school wordt gebouwd buiten de zgn. 'rode contouren'. Daarom zijn er met de Provincie Utrecht
afspraken gemaakt over de scholenbouw en de herinrichting van het sportpark. De plannen moeten de
ruimtelijke kwaliteit verhogen, er moet sprake zijn van een beperkte ruimtelijke impact en landschappelijk
goed inpasbaar zijn. De inbreuk op het gebied dient in redelijke verhouding te staan tot de te bereiken
kwaliteitswinst.
Verder is het uitgangspunt dat we uitgaan van het beschikbare budget.
Vraag 3.
Welke gevolgen hangen samen met de uitstel van de bouw van het scholencluster Kamerik? Heeft dit
uitstel ook financiële consequenties voor de gemeente? Welke afspraken zijn er al binnen de aanbesteding

hiervoor gemaakt?
Antwoord
De bouw is nog niet aanbesteed zodat financiële consequenties in verband met het aanpassen van het
realisatie-contract niet aan de orde zijn. De ontwerpfase zal worden voortgezet tot het moment dat het
project aanbesteding-gereed is. De werkzaamheden voor de architect en de adviseurs ondervinden in deze
fase geen vertraging en hebben daardoor geen financiële consequenties.
Vraag 4.
Gesteld wordt dat de oplevering past binnen de afspraken die met de scholenbesturen zijn gemaakt. Welke
afspraken zijn dat?
Antwoord
Met beide scholen zijn afspraken gemaakt over versnelde scholenbouw in 2018. Dit blijkt helaas niet meer
haalbaar. Met De Wijde Blik heeft het College in 2015 afspraken gemaakt over de realisatie van een nieuwe
school uiterlijk in 2019. Aan deze afspraak wordt nog steeds voldaan.
De schoolbesturen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van de vertraging. De scholen hebben
vervolgens via een nieuwsbrief alle ouders op de hoogte gesteld.
Vraag 5.
Ten aanzien van de financiële consequenties stelt het College dat mogelijk de raad om extra middelen moet
worden gevraagd voor de herinrichting van het sportterrein. Op welke manier is hiermee in het
oorspronkelijke krediet en bij de locatiekeuze rekening gehouden?
Antwoord
In het projectbudget voor scholenbouw is een bedrag van C 800.000,00 begroot voor de aanleg van twee
volwaardige voetbalvelden, waarvan één kunstgras veld.
Vraag 6.
Kunt u een overzicht geven van de nu beschikbare middelen en de raming van de mogelijke
oplossingsvarianten?
Antwoord
Zie antwoord bij 5. De verschillende oplossingsvarianten brengen we op dit moment in beeld.
Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 17.002770
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Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van het CDA inzake de scholenbouw Kamerik. Conform het
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ARTIKEL 40 VRAGEN
Scholenbouw Kamerik

Op 30 januari heeft de raad een informatiebrief ontvangen over de nieuwbouw van het
scholencluster in Kamerik en de gesprekken over de herinrichting van het terrein van
VV Kamerik. Hieruit hebben wij vernomen dat de scholenbouw anderhalf jaar wordt
uitgesteld door nog lopende gesprekken over de herinrichting van het terrein van de
voetbalvereniging. Naar aanleiding van deze brief heeft het CDA de volgende vragen.
1. Het College stelt dat ‘meer tijd wordt genomen voor een integrale afweging’ van de
herinrichting van het sportterrein van VV Kamerik. Wat is er de oorzaak dat hier nu meer
tijd voor moet worden genomen en was deze integrale afweging eerder niet voorzien?
2. Welke uitgangspunten hanteert het College bij de gesprekken met VV Kamerik om te
komen tot een oplossing?
3. Welke gevolgen hangen samen met de uitstel van de bouw van het scholencluster
Kamerik? Heeft deze uitstel ook financiële consequenties voor de gemeente? Welke
afspraken zijn er al binnen de aanbesteding hiervoor gemaakt?
4. Gesteld wordt dat de oplevering past binnen de afspraken die met de scholenbesturen
zijn gemaakt. Welke afspraken zijn dat?
5. Ten aanzien van de financiële consequenties stelt het College dat mogelijk de raad om
extra middelen moet worden gevraagd voor de herinrichting van het sportterrein. Op
welke manier is hiermee in het oorspronkelijke krediet en bij de locatiekeuze rekening
gehouden?
6. Kunt u een overzicht geven van de nu beschikbare middelen en de raming van de
mogelijke oplossingsvarianten?
Wij hopen op uw spoedige beantwoording,
Namens de CDA fractie,
John Boere en René Hofma

