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Vragen van raadsleden Hans van Wegen en Ralph Langendam (BPA) over “Onvoldoende
Onderwijsvoorzieningen in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst”,
conform Reglement van orde van de raad, ontvangen 5 februari 2019.
Antwoord van het college dd. 5 maart 2019.
TOELICHTING door fractie BPA:
Helaas heeft in de vorige Raadsperiode de toenmalige D66 wethouder vele planningstaken (met een
grote zak geld van 400 Miljoen !!) "overgedragen" aan het Amersfoortse Onderwijs veld.
De Burger Partij Amersfoort (BPA) was (en is ) hier altijd fel tegen geweest, echter de gemeenteraad
( de toenmalige D66 Coalitie ) heeft de vorige periode (helaas) anders beslist !
Nu, nauwelijks een jaar later ziet de BPA dat het in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst al
behoorlijk mis loopt ! De BPA constateert, op basis van Amersfoort in Cijfers, dat het aantal kinderen
dat voor het eerst naar de basisschool gaat de afgelopen jaren sterk is toegenomen en nog steeds
ieder jaar weer sterk blijft stijgen.
Tegelijkertijd is het basisonderwijs aanbod (het aantal LO leerlingen plaatsen) in het gebied
nagenoeg gelijk gebleven. De BPA betwijfelt dan ook of ouders nog wel in staat zijn om hun kind
onderwijs te laten genieten op de meest dichtbij zijnde schoollocatie.
Dat dit momenteel niet het geval is wordt bevestigd door vele zorgwekkende berichten van ongeruste
ouders uit Vathorst en Hooglanderveen. Zij melden ons dat het door schaarste gedreven
aannamebeleid ertoe leidt dat hun kind uit moet wijken naar verder gelegen basisscholen of andere
typen basisscholen. Ieder kind heeft onzes inziens recht op passend (basis) onderwijs in zijn of haar
buurt. De BPA vindt het schrijnend dat ouders momenteel gedwongen worden tot het verder weg
brengen van hun kinderen wat leidt tot een verdere toename van verkeersbewegingen in deze toch al
zo drukke wijk met veel ontsluitingsproblemen tijdens en rond de spitsuren.
De BPA is van mening dat het sterk toenemen van de vraag naar basisonderwijs door de gemeente
makkelijk had kunnen worden voorzien, omdat Vathorst een sterk groeiende wijk van Amersfoort is
met veel jonge gezinnen.
Het achterblijven van het aanbod bij deze groeiende vraag en de problemen die dit met zich mee zou
brengen voor de betrokken partijen is dan ook eveneens eenvoudig te voorzien geweest, volgens de
BPA. Als gemeente is Amersfoort niet alleen gebaat bij een goede verkeersdoorstroming, maar is zij
er ook verantwoordelijk voor om het voorzieningenniveau van het (basis)onderwijs op peil te houden.
Bijvoorbeeld door bestaande scholen zich te laten uitbreiden of nieuwe basisscholen te laten
realiseren.
De signalen die de BPA nu ontvangt, in combinatie met de openbare informatie die ons ter
beschikking staat, doet ons twijfelen aan het toereikend zijn van de beschikbaar gestelde middelen
c.q. de urgentie ( v.w.b. het aantal LO leerlingen plaatsen) bij de gemeente voor dit probleem in
Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst betreffende basisonderwijs.
VRAGEN AAN & ANTWOORDEN VAN HET COLLEGE
Vraag 1:
Is het College op de hoogte van onderstaande toelichting?
Antwoord 1:
Wij hebben kennis genomen van uw toelichting. Overigens is uw observatie dat het een jaar na het
besluit van de gemeenteraad tot doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsgelden naar de
schoolbesturen al behoorlijk mis loopt in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst niet juist.

De reden daarvan is dat de doordecentralisatie formeel nog niet van start is gegaan, omdat eerst het
standpunt van de Belastingdienst bekend moest worden over de ruling. Dat is nu bekend; wij
verwijzen u naar ons voorstel zoals wij dat aan de raad voorleggen. Zie link:

https://amersfoort.notubiz.nl/document/7350821/1/09_Doorcentralisatie_onderwijshuisvesting
Vraag 2:
Deelt het College de opvatting van de BPA dat de vraag naar basisonderwijs (het aantal LO leerlingen
plaatsen) toeneemt in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst ?
a. Zo ja, hoe is het College voornemens het aanbod toekomstgericht te verhogen om de nog steeds
toenemende vraag naar het aantal LO leerlingen plaatsen het hoofd te kunnen bieden?
b. Zo nee, waarom niet?
Antwoord 2:
Nee, die mening deelt het college niet.
Uit uw toelichting is niet duidelijk wat u verstaat onder Amersfoort-Noord. Als u hiermee de wijken
Hoogland, Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland bedoelt is de situatie als volgt. Vanaf
1997 is sprake geweest van toename van het aantal leerlingen in deze wijken. Sinds jaren echter is
sprake van afname van het aantal leerlingen.
De situatie in Vathorst-Hooglanderveen is als volgt. Vanaf de ontwikkeling van deze nieuwe wijk
(circa 2000) is sprake geweest van een toename van het aantal leerlingen. Inmiddels is geen sprake
meer van sterke toename, maar van stabilisatie van het aantal leerlingen.
Wij laten jaarlijks leerlingenprognoses maken die wij beschikbaar stellen aan de schoolbesturen met
scholen in Amersfoort. De prognoses voor het basisonderwijs laten per wijk de vraag naar
basisonderwijs zien en deze toetsen wij aan het beschikbare aanbod aan basisonderwijs.
Wij lezen in uw toelichting verder dat u zich voor uw vraagstelling baseert op de website ‘gemeente
Amersfoort in cijfers’. Vanuit deze website meent u conclusies te kunnen trekken over het aanbod
basisonderwijs in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst in relatie tot de vraag naar
basisonderwijs. Dat verwondert ons, omdat ‘gemeente Amersfoort in cijfers’ alleen het aantal
leerlingen laat zien die gelden voor Amersfoort stadsbreed zonder uitsplitsing naar wijken. De
website laat het volgende beeld zien: in 1997 bedroeg het aantal leerlingen in het basisonderwijs
12.105. Dit steeg in de jaren daarna tot 15.960 in 2013. Sinds die tijd is sprake van een lichte daling:
in 2018 is sprake van 15.141 leerlingen in het basisonderwijs.
Vraag 3:
Deelt het College de opvatting van de BPA dat het aanbod (het aantal LO leerlingen plaatsen) van
basisonderwijs vrijwel gelijk is gebleven in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst de
afgelopen jaren?
a. Zo ja, waarom heeft het College niet de noodzaak gevoeld om het aanbod van basisonderwijs in
Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst. sterker te laten toenemen?
b. Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3:
Het aanbod is in overeenstemming met de vraag.
De toename van het aantal leerlingen destijds in Hoogland, Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek en
Nieuwland is gepaard gegaan met de bouw en uitbreiding van basisscholen. De piek in de toename
van het aantal leerlingen is opgevangen in tijdelijke huisvesting in de vorm van schoolwoningen.
Ondertussen heeft het basisonderwijs deze schoolwoningen niet meer nodig als aanvulling op lokalen
in de eigen schoolgebouwen, met uitzondering van kbs De Malelande in Nieuwland. Maar ook deze
school zal binnen afzienbare tijd de extra lokalen in de schoolwoningen niet meer nodig hebben. Per
saldo zijn er voldoende lokalen beschikbaar in deze wijken.
De toename van het aantal leerlingen in Vathorst en Hooglanderveen is gepaard gegaan met de bouw
van multifunctionele accommodaties in Vathorst (Brink, Laak, Bron) en een tijdelijke opvanglocatie
De VeenCampus. Daarnaast is sprake geweest van nieuwbouw/ uitbreiding van de Sint Josephschool in
Hooglanderveen. Per saldo zijn er voldoende lokalen beschikbaar in Vathorst-Hooglanderveen.
Er staat nog één opgave open in het huidig plangebied, te weten de bouw van het permanente
scholencluster Laak 2 als vervanging van de tijdelijke opvanglocatie De VeenCampus. Deze bouw is
tijdens de economische crisis uitgesteld. Met het oog op de afronding van het huidig plangebied

Vathorst zullen wij bij de Kadernota 2020 een integrale afweging maken van alle onontkoombare
ontwikkelingen, waaronder deze, en vervolgens uw raad een voorstel doen.
Vraag 4:
Deelt het College de opvatting van de BPA dat het aanbod van basisonderwijs achterblijft bij de vraag
ernaar in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst?
a. Zo ja, waarom heeft het College niet sterker gestuurd op het doen toenemen van het aanbod om
de vraag op te kunnen vangen?
b. Zo nee, waarom niet?
Antwoord 4:
Nee, zoals in antwoord 2 en 3 aangegeven zijn er voldoende lokalen in Amersfoort-Noord, VathorstHooglanderveen.
Vraag 5:
Is het College voornemens om maatregelen te nemen om het aanbod van basisonderwijs (het aantal
LO leerlingen plaatsen) in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst toe te laten nemen?
a. Zo ja, welke?
b. Zo nee, waarom niet?
Antwoord 5:.
Nee, zoals in antwoord 2 en 3 aangegeven zijn er voldoende lokalen in Amersfoort-Noord, VathorstHooglanderveen.
Vraag 6:
Deelt het College het inzicht van de BPA dat kinderen die niet terecht kunnen bij de dichtstbijzijnde
basisschool tot meer en onnodige verkeersbewegingen leiden?
a. Zo ja, welke maatregelen heeft het College genomen om deze mogelijke oorzaak van extra en
onnodige verkeersbewegingen te reduceren?
b. Zo nee, waarom niet?
Antwoord 6:
Nee, want u veronderstelt dat ouders altijd kiezen voor de dichtstbijzijnde basisschool. Dat is niet
per definitie het geval. Ouders kunnen ook kiezen voor scholen die verder weg liggen vanwege een
onderwijskundig profiel of bepaalde geloofsrichting. Dat brengt daarmee samenhangende
verkeersbewegingen met zich mee (lopend, fiets, bakfiets, openbaar vervoer, auto).
Vraag 7:
Deelt het College de opmerking van de BPA dat de Amersfoortse wijk Vathorst te kampen heeft met
ernstige ontsluitingsproblematiek tijdens en rond de spitsuren?
Antwoord 7:
Er spelen lokaal enkele afwikkelingsproblemen, maar van een ernstige ontsluitingsproblematiek
tijdens en rond de spitsuren is in de huidige situatie nog geen sprake. Uit het in 2016 uitgevoerde
bereikbaarheidsonderzoek kijken we echter ook naar de toekomstige verkeersafwikkeling in 2025 en
2030. Hieruit blijkt dat er zonder maatregelen in deze prognosejaren wel een ernstige
ontsluitingsproblematiek ontstaat. In het bereikbaarheidsonderzoek is daarom een samenhangend
maatregelenpakket samengesteld.
Op 10 mei 2016 heeft uw raad ingestemd met de maatregelen uit het bereikbaarheidsonderzoek
‘Vathorst & Hooglanderveen’.
Enkele maatregelen uit dit maatregelenpakket zijn inmiddels uitgevoerd en andere maatregelen uit
dit pakket worden momenteel verder uitgewerkt. Ook dragen de maatregelen in het kader van
knooppunt Hoevelaken bij aan een betere verkeersontsluiting van Vathorst. Zo is er met een betere
doorstroming op de A1, de A28 en het knooppunt Hoevelaken voor doorgaand verkeer minder
aanleiding om via Vathorst te rijden.
Vraag 8:
Ziet het College een relatie tussen het gebrek aan basisonderwijs (het aantal LO leerlingen plaatsen)
in deze buurt en deze ontsluitingsproblematiek door bijvoorbeeld ouders die hun kinderen met de
auto naar school moeten brengen in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst.?
a. Zo ja, in welke mate?
b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord 8:
Nee, zoals in antwoord 2 en 3 aangegeven zijn er voldoende lokalen in Amersfoort-Noord, VathorstHooglanderveen. De scholen in Vathorst-Hooglanderveen zijn grotendeels bevolkt met leerlingen uit
die wijken en niet met leerlingen uit Amersfoort-Noord. De scholen liggen hiermee op loop- en
fietsafstand. Daar waar dit afwijkt heeft dit vooral te maken met de keuze van ouders voor een
school van een bepaalde geloofsrichting, in dit geval voor gereformeerde basisschool Het Zwaluwnest
in Vathorst die ook leerlingen uit Amersfoort-Noord trekt.
Vraag 9:
Is het College naar aanleiding van deze vragen extra onderzoek te doen naar de omvang van het
probleem en hier zo nodig op de acteren?
a. Zo ja, binnen welke termijn en met welke concrete maatregelen?
b. Zo nee, waarom niet?
Antwoord 9:
Nee, zoals in antwoord 2 en 3 aangegeven zijn er voldoende lokalen in Amersfoort-Noord, VathorstHooglanderveen. En wat betreft de verkeersontsluiting van Vathorst en Hooglanderveen heeft dit met
het bereikbaarheidsonderzoek Vathorst al plaatsgevonden en is uitwerking van het samenhangende
maatregelenpakket al aan de orde.
Vraag 10:
Is het College van mening dat de vraag naar basisonderwijs vanuit het dorp Hooglanderveen in
principe door Katholieke basisschool St. Joseph opgevangen dient te kunnen worden?
a. Zo ja, hoe heeft het kunnen gebeuren dat ouders uit Hooglanderveen nu moeten uitwijken naar
basisscholen in Vathorst voor basisonderwijs?
b. Zo nee, hoe duidt het College dit in relatie tot de extra autobewegingen die het uitwijken naar
Vathorst tot gevolg heeft, gelet op het voor sluipverkeer autoluw gemaakte dorp Hooglanderveen ?
Antwoord 10:.
Nee, hoewel de Sint Josephschool van oudsher de ‘dorpsschool’ is van Hooglanderveen is het niet zo
dat alle leerlingen uit het ‘dorp’ daar opgevangen moeten kunnen worden. In relatie tot de
nieuwbouw in 2008 van deze school zijn twee aspecten van belang voor het schoolbestuur. Ten eerste
moet de school door omvang herkenbaar blijven als ‘dorpsschool’ en niet de omvang krijgen van een
multifunctionele accommodatie zoals verder het geval is in Vathorst. Ten tweede moet de school
toegankelijk zijn voor leerlingen vanuit het dorp Hooglanderveen, in geval ouders kiezen voor
katholiek basisonderwijs. Dit laatste is gewaarborgd doordat het schoolbestuur in haar aannamebeleid
een postcodebeleid hanteert. Leerlingen die binnen het postcodegebied van de school wonen hebben
voorrang op leerlingen van buiten het postcodegebied van de school. Het staat ouders uiteraard vrij
om niet te kiezen voor de Sint Josephschool, omdat ze voorkeur geven aan een school van een andere
geloofsrichting of onderwijskundig profiel.

Inlichtingen:
Afd. Samen Leven (SL), Arie van den Heuvel, tel. 033 469 4905
Afd. Stad en Ontwikkeling (SO), Sytse van der Woude, tel. 033 469 5036

