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In deze raadsbrief leest u de stand van zaken met betrekking tot de start van de 

vervangende nieuwbouw van basisschool Giraf. 

 

Aanleiding 

De gemeente draagt zorg voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. In de 

begroting van 2022 heeft u het afgeven van een voorbereidingskrediet voor vervangende 

nieuwbouw van bassischool De Giraf geaccordeerd. 

 

Ruimtelijk onderzoek  

Door de vervangende nieuwbouw van De Giraf kan ruimte worden vrijgespeeld op het 

bestaande grote perceel voor de realisatie van een aanvullend onderwijs- of 

woningbouwprogramma. In dat geval staat Sophia Scholen, als bevoegd gezag van 

bassischool De Giraf , de vrijgekomen grond af aan de gemeente. Gezamenlijk onderzoek 

van Sophia Scholen en de gemeente heeft aangetoond dat het splitsen van de kavel 

ruimtelijk haalbaar is. Sophia Scholen heeft zich op basis van dit ruimtelijk onderzoek 

bereid getoond om een deel van het perceel af te staan aan de gemeente, zolang het 

nieuwe schoolgebouw de groei van zowel de school als van de buitenschoolse opvang en 

kinderdagopvang kan faciliteren. 

 

Financiën 

Op basis van dit ruimtelijk onderzoek start Sophia Scholen met de planvorming van de 

vervangende nieuwbouw. Ter vergoeding van deze plankosten heeft de gemeente een 

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het college verwacht aan het begin van het 

derde kwartaal een voorstel aan de raad te kunnen doen betreffende het 

investeringskrediet. 

 

Participatie 

Tegelijk met deze raadsbrief worden de ouders en teamleden door de directie van de 

school geïnformeerd en omwonenden via een brief. De verwachting is dat in het 3e 

kwartaal wordt gestart met het ontwerp van de nieuwe school. Daarbij zullen ook 

omwonenden worden betrokken. De wijze waarop dit gaat plaatsvinden zal onderdeel zijn 

van het investeringskrediet. 

 

 

 



 

 

Tijdspad vervolg 

Bij een positief besluit op het investeringskrediet zal naar verwachting medio 2023 

gestart kunnen worden met de bouwwerkzaamheden. In 2025 kan het nieuwe 

schoolgebouw in gebruik worden genomen. Vervolgens wordt de kavel gesplitst ten 

behoeve van de realisatie van een aanvullend onderwijs- of woningbouwprogramma. 
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