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Geachte leden van de Raad, 

 

Op 21 juni 2021 heeft uw raad de locatiekeuze voor een nieuw Samenwerkend Kindcentrum (SKC) in 

Berg bepaald. Besloten werd tot ontwikkeling van de openbare basisschool op of direct nabij de 

huidige locatie van de school. De bedoeling was dat bij de behandeling van de  gebiedsvisie Berg, 

die was voorzien op 13 december 2021, de exacte locatie van het SKC Berg vast te stellen. Er heeft 

echter geen behandeling van de gebiedsvisie in uw raad plaatsgevonden.  

Op 13 december 2021 heeft uw raad besloten een krediet beschikbaar te stellen voor het realiseren 

van een nieuw SKC in Berg. Het SKC Berg zal dienen als huisvesting voor de basisschool, MIK 

Kinderopvang en de bibliotheek. 

 

Variantenstudie 

Om alsnog te komen tot een locatiekeuze voor de realisatie van het SKC Berg is een variantenstudie 

uitgevoerd.  Aan de hand van verschillende objectieve uitgangspunten is een voorkeursvariant 

bepaald. Deze studie vindt u in de bijlage. 

 

In samenwerking met kom Leren is een programma van eisen opgesteld en zijn aanvullende 

ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd. 

Onderzoek heeft plaatsgevonden naar 3 mogelijke locaties: 

Variant 1: Het SKC Berg wordt gepositioneerd aan  de locatie waar momenteel het Welzijnscentrum 

is gehuisvest. 

 

Variant 2: Het SKC Berg wordt noordelijk van het huidige gebouw gepositioneerd aan de Langen 

Akker. 

 

Variant 3: Het SKC Berg komt grotendeels op dezelfde locatie te liggen als het huidige gebouw van 

de openbare basisschool Berg. 

Deze varianten zijn in een matrix beoordeeld op ruimtelijke, financiële en bestemmingsplan 

technische aspecten. 

 

Conclusie en advies 

Uit de vergelijkingsmatrix blijkt dat variant 2 ruimtelijk en financieel gezien het beste scoort.  

De positionering van het nieuwe SKC Berg aan de Langen Akker resulteert erin dat de bestaande 

school in gebruik kan blijven tijdens de bouwwerkzaamheden. Tijdelijke huisvesting is daarom niet 

noodzakelijk. Het realiseren van tijdelijke huisvesting is kostbaar. Deze kosten hoeven dus niet 

gemaakt te worden. Bovendien blijft het aantal verhuisbewegingen van de school beperkt. 

Het Welzijnscentrum kan gehandhaafd blijven en er hoeft geen tijdelijke huisvesting gerealiseerd te 

worden. Het bouwvlak voor het SKC Berg is in variant 2 ruim genoeg om het beoogde programma 

van eisen te realiseren. Er is tevens voldoende ruimte aanwezig voor de ontwikkeling van het 

schoolterrein. Variant 2 scoort ten opzichte van de andere varianten het hoogste op 

verkeersveiligheid. Het terrein voor het realiseren van variant 2 is eigendom van kom Leren. Er 

hoeft geen overdracht van eigendom plaats te vinden. 

 

Voorkeur kom Leren 

Kom leren heeft aangegeven dat haar voorkeur uitgaat naar variant 2. Doorslaggevend voor deze 

keuze zijn onder andere het uitblijven van tijdelijke huisvesting en het beperken van de 

verhuisbewegingen voor de school. 



 

 

Besluit 

Wij hebben besloten kennis te nemen van de uitkomst van de variantenstudie en  de wens van kom 

Leren om het SKC Berg, conform variant 2, te situeren aan de Langen Akker.  

 

Communicatie 

De omwonenden, stakeholders en partners worden eveneens op de hoogte gesteld van de exacte 

locatiekeuze voor de nieuwbouw van het SKC Berg. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

drs. R. Meijers 

wethouder Sociaal Domein  

 

Bijlage: Variantenstudie SKC Berg 

 


