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Geachte leden van de raad, 

 
Op 13 december 2021 heeft u besloten een krediet beschikbaar te stellen voor het realiseren van 
een nieuw te bouwen Samenwerkend Kindcentrum (SKC) Berg. Het SKC Berg zal dienen als 
huisvesting voor de basisschool, MIK en de bibliotheek. Kom Leren zal optreden als bouwheer voor 
het SKC Berg. De nieuwbouw SKC Berg wordt gesitueerd op het huidige terrein van de openbare 

school Berg, aan de zijde van de Langen Akker. U heeft  tevens een krediet van € 163.629,= (incl. 

BTW) voor de sloop van het bestaande gebouw van de openbare basisschool Berg beschikbaar 
gesteld. Het krediet voor de sloopkosten is niet aan kom Leren beschikbaar gesteld, omdat de 
gemeente verantwoordelijk wordt voor de sloop van het oude gebouw van de openbare basisschool 
Berg. 

Omgeving SKC Berg 

Ten gevolge van nieuwbouw SKC Berg verschuiven diverse gebruiksfuncties. Dit heeft effect op het 

gebruik van de openbare ruimte (parkeren, verkeer en groen). Er dient een plan voor de 

herinrichting van de omgeving opgesteld en uitgevoerd worden. Er is sprake van beïnvloeding van 

gebouw en omgeving op elkaar. Daarom dient goede afstemming plaats te vinden. Het 

schoolbestuur kom Leren treedt op als bouwheer voor het SKC Berg. De gemeente is aan zet voor 

herinrichting van de omgeving als gevolg van verschuivingen van functies en het vrijkomen van de 

ondergrond van het gebouw van de huidige openbare basisschool Berg.  

 

Projectplan 

Wij hebben besloten een projectplan goed te keuren voor fase 1 voorbereiding van de nieuwbouw 

en voorbereiding én besluitvorming voor de herinrichting omgeving SKC Berg. In deze fase wordt het 

participatietraject voor de omgevingsvergunning incl. bestemmingsplanwijziging nieuwbouw SKC 

Berg en de inrichting omgeving vorm gegeven bestaande uit 2 bijeenkomsten. Vervolgens wordt een 

schetsontwerp en raming inrichting omgeving opgesteld. Het schetsontwerp en de raming voor de 

inrichting van de omgeving wordt in oktober 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 
 
 
K. Rouwette 
wethouder Onderwijs en onderwijshuisvesting 


