Voortgang rondom de voorbereidingen t.b.v. het nieuwe
scholencomplex Montfoort
De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe scholencomplex Montfoort zijn in volle gang.
Samen met de drie betrokken scholen (Graaf Jan, Howiblo en de Hobbitstee) kinderopvang
aangeboden door Kind &CO en de gemeente Montfoort werken we aan een nieuw te bouwen
scholencomplex. De afgelopen periode is door alle partijen intensief samengewerkt, zijn keuzes
gemaakt en inmiddels zijn de uitgangspunten voor de realisatie van het gebouw op hoofdlijnen
vastgelegd. Via dit bericht informeren wij u over de stand van zaken.
Programma van eisen geactualiseerd
Door de scholen en Kind &CO is volop nagedacht over de ruimtebehoefte vanuit het onderwijs en de
gehanteerde onderwijsvisie. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden om ruimten gezamenlijk te
gebruiken. Deze uitgangspunten zijn de afgelopen periode geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in
een door alle partijen gedragen, ruimtelijke functioneel programma van eisen dat de afzonderlijke
visies en gezamenlijke ambities goed verwoord en duidelijk richting geeft aan een optimale
samenwerking binnen het complex.
Locatie voormalig Hoflandschool
Voor het gehele gebied (Hofland) is een integrale gebiedsscan opgesteld. Uit onderzoek is gebleken
dat woningbouw op de locatie van de voormalige Hoflandschool niet mogelijk is. Zorgvuldig hebben
wij de verschillende mogelijkheden geanalyseerd. Besloten is nader te onderzoeken op welke wijze
deze locatie geschikt kan worden gemaakt voor de nieuwbouw van het kindcentrum. Hierbij is
gekeken naar een goede en zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing van het complex in de wijk
zoals naar toegankelijkheid voor auto’s, voetgangers en fietsers met het oog op de veiligheid in de
wijk en rondom de school. Daarnaast is gekeken naar de ruimtelijke impact op de omgeving, de
woningen en de aangrenzende sportverenigingen. Het uitwijken met het scholencomplex naar de
locatie van de voormalige Hoflandschool is kansrijk en logisch. We werken op dit moment samen met
professionele adviesbureaus aan de concrete uitwerking van de locatie en het scholencomplex, .
Hiervoor vinden ook gesprekken plaats met de omliggende sportverenigingen over de ruimtelijke
inpassing en samenwerking op deze locatie.
Vervolg proces
De komende periode werken we verder aan het Technisch Programma van Eisen, het uitvoeren van
onderzoeken, de totstandkoming van een stedenbouwkundig (inrichtings)ontwerp, het opstarten van
de aanbestedingsprocedure en de bestemmingsplanprocedure. Ook gaan wij verder in gesprek met
de betrokken sportverenigingen en zullen de direct omwonenden geïnformeerd worden over de
plannen.
Bestuurlijke besluitvorming
De ruimtelijke uitwerking en de financiële kaders voor de nieuwbouw worden de komende weken
samengebracht in een raadsvoorstel. Volgens planning leggen we in oktober 2020 dit raadsvoorstel
ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Na de besluitvorming over de locatie, en het vaststellen
van de ruimtelijke en financiële kaders, zal de ruimtelijke procedure worden opgestart en de
inspraakprocedure starten. De omwonenden krijgen dan de kans om mee te denken over de plannen.
Streven is om de nieuwe school eind 2022 op te leveren.

