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Betreft: Project Pasteurstraat.

Aan de leden van de Gemeenteraad

Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot het project
Pasteurstraat.

In onze raadsinformatiebrief van 17 juli 2007 hebben wij u. gelet op de opmerkingen in Raad en
Commissie op ons 'Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit van 4 oktober 2006 (115/OWS) en
voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van een 16-klassige basisschool met standaard
qymzaal op de locatie Pasteurstraat", gemeld dat wij een viertal varianten nader zouden onderzoeken.
Dit teneinde de mogelijkheden en onmogelijkheden rondom het project Pasteurstraat middels een
aanvullend voorstel in breder perspectief in beeld te brengen ten behoeve van de raadsvergadering
op 27 augustus 2007.

Inmiddels kunnen wij u mededelen dat wij, na onderzoek en diverse indringende gesprekken met de
betrokken partijen, te weten de beide schoolbesturen Sarkon en Kopwerk en de stichting
S e r o p v a n g Den Helder, wellicht toch nog kansen zien om voor de Windwijzer ep de Verrekijker
nieuwbouw te realiseren. Er worden op dit moment nog twee varianten onderzocht en uitgewerkt.
1 "Brede School Poolster" aan de Pasteurstraat.
' Het betreft hier een nadere uitwerking van het oorspronkelijke voorstel van de schoolbesturen (VO

Plus) in samenwerking met Woningstichting Den Helder. Een constructie vergelijkbaar aan de
Usselmeerstraat, waarbij de schoolbesturen de te realiseren scholen huren van de
woningstichting. Op dit moment wordt deze variant door Woningstichting Den Helder
doorgerekend.

2. "Stand-Alone Windwijzer" en "Stand-alone Verrekijker" M~«jnP

Deze variant betreft het, al dan niet in samenwerking met derden, bouwen van een ]6-kla|fge
school aan de Pasteurstraat t.b.v. de Windwijzer en een 6~kiassige school t.b.v De Verrekijker {de
huidige locatie aan de Lupinestraat ligt dan het meest voor de hand). Een eventuele keuze voor
SezévaSbetekent niet dat het 'brede school - principe' wordt verlaten. Stichting Sarkon en
Stichting Kopwerk (bevoegde gezagen van de scholen} gaan waar mogelijk inhoudelijk
samenwerken.

Voor beide uit te werken varianten wordt voor het gemeentelijk aandeel uitgegaan van de navolgende

ïïK/ïatf er en vierkante meter Kader voor de raming van de te realiseren deuwtouwis de
normering in de "Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Den Helder

> De kaders van 'Samen voor kwaliteit" (Kadernota Onderwijs- en Welz,jnsaccommodat,es 2006 -
2020):
' ll^spTnfvoörhet uitvoeringsniveau van nieuwbouw voor onderwijshuisvesting is 'sober en

d°e1nmo%iijke gymzaal dient 'budgetneutraai' te worden gerealiseerd^ De W"**™*
gemeente hieraan is beperkt tot de 'gebruiksvergoeding bewegingsonderwijs (inhuur klokuren).

T'Samen voor kwaliteit' wordt met betrekking tot gymzalen als beleidsuitgangspunt genomen dat
nieuwbouw en exploitatie van gymzalen niet bij de gemeente wordt gehou den^t
beleidsuitgangspunt laat onverlet dat de gemeente een wettehjke plicht heeft om scholen m de
neleoenheid te stellen bewegingsonderwijs te geven. Voor het Project Pasteurstraat betekent dit
TaZogeZeJs gebruik gemaakt kan worden van de Sporthal aan de Sportlaan. H/ervoor v,nd
overieTpliats met het bestuur van de Sporthal. De gewenste koers ten aanzien van de gymzaal
zal bij de definitieve besluitvorming over het Project Pasteurstraat worden meegenomen.
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Vooralsnog gaat de voorkeur van alle partijen uit naar variant 1. Indien deze evenwel toch niet
haalbaar blijkt, dan gaan wij snel over op variant 2. Er is immers nog steeds de tijdsdruk van het
Project Lidwina. Beide varianten worden daarom in gemeenschappelijk en open overleg met de
schoolbesturen nader uitgewerkt. Voor de goede orde merken wij hierbij op dat de schoolbesturen
bovengenoemde benadering volledig onderschrijven.

Gelet op het bovenstaande geven wij u in overweging om ons raadsvoorstel d.d. 4 juli 2007 niet
verder te behandelen. Wij verwachten u in september een nieuw voorstel te doen.

Den Helder, 21 augustus 2007.

Burgernéester en Wethouders van Den Helder,

, burgemeester
S. Hulman

-•>, secretaris
H. Raasing
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