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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
Het besluit om een locatieonderzoek te doen voor de nieuwbouw Van der Capellenschool SG waarbij
niet alleen de huidige vestigingslocatie aan de Lassuslaan wordt betrokken.
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voorstel

Datum

18 april 2019

Toelichting op het voorstel

Inleiding
De gemeenteraad heeft op 9 juli 2018 een krediet beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van de Van
der Capellenschool aan de Lassuslaan. Uitgangspunt is nieuwbouw op het naastgelegen sportveld.
Mede door de ontwikkelingen op de beschikbaarheid van ruimte voor bewegingsonderwijs, de
leerlingaantallen en de overweging om te kiezen voor een energieneutraal gebouw is een verdiepend
locatieonderzoek gewenst. Het locatieonderzoek voorziet in een afweging van onderwijskundige-,
ruimtelijke- en financiële belangen om te komen tot een definitieve locatiekeuze en kaders voor de
nieuwbouw.
Kernboodschap
Het locatieonderzoek moet leiden tot de definitieve locatiekeus voor de nieuwbouw van de Van der
Capellenschool rekening houdend met de hiervoor genoemde actuele ontwikkelingen.
In samenwerking met het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio wordt het onderzoek uitgevoerd.
Consequenties
De uitkomst van het uit te voeren locatieonderzoek kan leiden tot heroverweging van het besluit aan de
Lassuslaan de nieuwbouw te realiseren.
Communicatie
Het locatieonderzoek wordt onder regie van de gemeente en in samenspraak met het onderwijsbestuur
Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio uitgevoerd.
Vervolg
Medio juni verwachten wij de onderzoeksresultaten gereed te hebben en kunnen wij over gaan tot
besluitvorming.
Uw raad wordt daarover aansluitend geInformeerd en waar nodig zal aanvullende besluitvorming voor
worden gelegd.
Openbaarheid
Deze nota is openbaar.
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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