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het fietsparkeren moet worden geborgd.
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Als de ca. 95 mavo-examenleerlingen op een andere locatie les kunnen krijgen in de periode van 8 
maart tot en met 26 april, kunnen zoveel mogelijk leerlingen naar school komen.

De leegstaande kantoorruimte op het adres Huizermaatweg 400 is als geschikt (te maken) naar voren 
gekomen. De locatie kan voldoende leerlingen herbergen, is eenvoudig geschikt te maken voor 
onderwijs en dichtbij Monnickskamp 7. Dit is nodig voor de docenten die op beide locaties lessen 
zullen verzorgen.

Voor het gevraagde is een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik nodig
Het perceel valt onder de werking van het bestemmingsplan Kom Oost waarin het de bestemming 
Kantoren heeft. Het gedachte gebruik, onderwijs, betreft een maatschappelijke bestemming. Het 
gebruik is daarom in strijd met het bestemmingsplan. Wel is in het bestemmingsplan (artikel 10.4) de 
mogelijkheid opgenomen om via een zogenaamde binnenplanse afwijking medewerking te verlenen, 
dat is een college bevoegdheid (artikel 2.12 lid 1 a1 Wabo).
Als voorwaarde geldt dat geen sprake mag zijn van een onevenredige afbreuk aan de 
gebruiksmogelijkheden van in de nabijheid gelegen bestemmingen en functies. Kortom, een 
belangafweging is vereist.

Aanleiding
In verband met de coronamaatregelen zijn de scholen voor voortgezet onderwijs tijdelijk gesloten 
geweest tot 1 maart 2021. De scholen zijn weer open, maar moeten wel coronamaatregelen in acht 
nemen. Deze houden onder andere in dat leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar en de leerkrachten 
moeten houden. Hierdoor kan er per klaslokaal aan minder leerlingen fysiek les gegeven worden. 
Scholengemeenschap Huizermaat (verder te noemen Huizermaat) hecht er grote waarde aan zoveel 
mogelijk leerlingen fysiek naar school te laten komen. Dit komt ten goede aan structuur, 
onderwijs(resultaten), welzijn en sociale ontwikkeling.

Kaders
Bestemmingsplan Kom Oost
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Argumentatie
Om zoveel mogelijk leerlingen fysiek naar school te laten komen, heeft SG Huizermaat de 
beschikbare ruimte in de school aan de Monnickskamp 7 zo efficiënt mogelijk ingedeeld en 
ingeroosterd.

De betrokken belangen en een praktische insteek om die veilig te stellen
Voor de indiening van een omgevingsaanvraag voor afwijkend gebruik gelden indieningsvereisten en 
zo ook een procedure. Dat strookt niet met de voorliggende vraag.
Het gevraagde gebruik komt voor uit een bijzondere situatie, die als uitzonderlijk moet worden 
beschouwd. Een noodgreep door de school om -gegeven de pandemie en de eisen die worden 
gesteld- de kinderen toch onderwijs te kunnen geven. Het betreft een beperkte termijn en de tijd 
dringt, het betreft immers examenleerlingen. Er is geen sprake van bouwkundige ingrepen, de situatie 
is dus eenvoudig omkeerbaar naar hetgeen planologisch ook zo is vastgelegd.
Deze argumenten in aanmerking genomen is voorstelbaar dat u zich op het standpunt stelt dat wordt 
volstaan met het veiligstellen van de voornaamste belangen, te weten:

1. Voorkomen overlast. Hiervan maakt onderdeel uit dat in overleg tussen de school, eigenaar 
en de verkeersdeskundige wordt bekeken en afgesproken wat raadzaam is voor het 
fietsparkeren. Hiermee wordt overlast voor de omgeving voorkomen.

2. De brandveiligheid.
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De GSF / Huizermaat wordt hierover per brief geïnformeerd.
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Daarnaast zullen er kosten gemaakt worden voor het huren / verhuizen van meubilair en zaken als het 
plaatsen van rookmelders e.d. Deze kosten worden door de GSF geschat op € 5.000.

Parkeren
De parkeergelegenheid rondom het pand betreft geen openbaar terrein. Voor het parkeren van auto’s 
of fietsen gedurende de huurperiode dient de GSF / Huizermaat contact op te nemen met de eigenaar 
/ huurder van deze parkeerplaatsen.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Met de GSF is afgesproken dat, wanneer het (volledig) (voor)financieren hiervan door het 
schoolbestuur / de school niet mogelijk is, de gemeente open staat voor overleg. De middelen die voor 
het onderwijs beschikbaar komen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs zijn voor de hand liggende 
middelen om deze meerkosten uit te financieren.
Mocht er daarna nog sprake zijn van een eventueel tekort dan is het bespreekbaar dat de gemeente 
dit tekort compenseert. De gemeente voert dit dan op bij het indienen van de aanvraag tot 
compensatie extra kosten corona.

Voor het onderdeel ruimtelijke ordening: U hecht aan de indiening van een omgevingsaanvraag met 
de bijbehorende procedure en u houdt daaraan vast. Het is in dat geval niet mogelijk dat de school 
volgende week de ruimte in gebruik neemt.

We vragen bij de GSF / Huizermaat aandacht voor de af te spreken huurtermijn/ voorwaarden, gezien 
het risico dat deze verruiming van maatregelen ook weer door hogerhand teruggedraaid kan worden

Ondertekening huurcontract
De GSF / Huizermaat ondertekent het huurcontract, waarin de voorwaarden zoals die door verhuurder 
en GSF/ Huizermaat zijn besproken zijn opgenomen. GSF / Huizermaat zorgt voor naleving van deze 
voorwaarden, communicatie met omwonenden, het voorkomen van overlast voor omwonenden en het 
naleven van de coronamaatregelen door personeel en leerlingen.

Brandveiligheid
Vanuit Veiligheid, toezicht en handhaving heeft 4 maart 2021 om 13.30 uur een keuring brandveilig 
gebruik plaatsgevonden van het te huren deel van het pand aan de Huizermaatweg 400. Hieruit zijn 
drie punten naar voren gekomen waar nog aan voldaan moet worden voor het gebruik:
- Door de school moeten rookmelders worden geplaatst daar waar deze nu ontbreken.
- Er moet voor het gebruik opdracht gegeven zijn (door de verhuurder) voor het repareren van een 
deel van de noodverlichting.
- Er moet opdracht gegeven zijn (door de verhuurder) voor een keuring van de blusmiddelen. 
Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan gebruik van de locatie per 8 maart plaatsvinden. 
Dit laat onverlet dat de reparatie van de noodverlichting en de keuring van de blusmiddelen zo 
spoedig mogelijk dient te worden uitgevoerd. Als de bevindingen van de keuring van de blusmiddelen 
daar aanleiding toe geven, dienen passende acties zo snel mogelijk uitgevoerd te worden.

Alternatieven
In februari is door de gemeente een lijst opgesteld met mogelijkheden voor extra ruimte voor de 
scholen voor voortgezet onderwijs in Huizen. Op de lijst staan zowel maatschappelijk als commercieel 
vastgoed vermeld. De Huizermaat heeft op basis van criteria diverse panden beoordeeld. Bovendien 
heeft de school het plaatsen van een overkapping over het schoolplein onderzocht. Deze 
alternatieven zijn niet geschikt (te maken) gebleken.

Financiën
De huur voor de ruimte aan de Huizermaatweg bedraagt normaal gesproken ca. € 22.000 per 
kwartaal. De GSF heeft laten weten dat verhuurder en GSF / Huizermaat voor de periode van 8 maart 
tot en met 26 april een huurprijs van € 10.000 hebben afgesproken.
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Uitvoerinq en evaluatie

M.G. de Greeff
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voor 26 april. Het is onwenselijk als de GSF/ Huizermaat huur betaalt, zonder dat de ruimte gebruikt 
mag worden voor onderwijs.

Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Communicatie
- Aan GSF / Huizermaat wordt gevraagd te communiceren met omwonenden.

Bijlagen
Conceptbrief aan GSF


