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ONDERWERP 

RIB voortgang scholen en gymzaal Souburg zuid 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 15 januari 2020 hebben wij u voor het laatst met een raadsinformatiebrief geïnformeerd 
over de stand van zaken nieuwbouw scholen en gymzaal Souburg zuid. Met deze brief 
geven wij u een update van wat wij sindsdien hebben gedaan en wat wij de komende 
periode hebben gepland in dit dossier. 

Tijdelijke huisvesting 
In genoemde brief van 15 januari 2020 hebben wij gemeld dat we de Europese 
aanbestedingsprocedure voor de tijdelijke huisvesting hebben moeten intrekken. Inmiddels 
zijn wij met een nieuwe vervolg aanbestedingsprocedure gestart, waarvan wij verwachten in 
de maand mei tot gunning over te kunnen gaan. Samen met de aanbieder maken we dan 
een tijdschema voor de voorbereidende werkzaamheden en daadwerkelijke realisatie van de 
tijdelijke huisvesting op de locaties Roerstraat en Dongestraat. 

Onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden, is naast allerlei onderzoeken, ook de 
vergunningverlening. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de communicatie met de buurt. 
Vanwege de coronamaatregelen kan er nu geen normale informatieavond worden 
gehouden. Voorafgaand aan de vergunningverlening zullen wij op een alternatieve en 
passende manier de buurt de mogelijkheid geven vragen te stellen en/of reacties te geven 
op het dan voorliggende plan. De aanvraag omgevingsvergunning heeft daarnaast de 
gebruikelijke bezwaarmogelijkheden. 

Rekening houdend met de doorlooptijden van nieuwe aanbestedingsprocedure, de 
procedure van vergunningverlening, de voorbereiding en daadwerkelijke plaatsing van de 
tijdelijke huisvesting verwachten wij dat de scholen begin 2021 kunnen verhuizen naar de 
tijdelijke locaties. 
Vanaf dat moment komt de locatie Oranjeplein ook beschikbaar voor de ontwikkeling voor 
ouderenhuisvesting van WVO-zorg. In de komende raadsvergadering van juli 2020 willen wij 
u een separaat voorstel hierover, inclusief financiële inzet, aanbieden. 
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Nieuwbouw scholen en gymzaal 
Eind vorig jaar hebben wij u gemeld dat wij samen met de schoolbesturen de Design & Build 
aanbestedingsprocedure hebben moeten intrekken. Samen met de schoolbesturen hebben 
wij een extern advies gevraagd voor de te volgen nieuwe aanbestedingsprocedure. Daarbij 
is rekening gehouden met de ervaringen van de eerdere uitvraag, de nadrukkelijke wens van 
de schoolbesturen om meer invloed aan de voorkant van het ontwerpproces te hebben, en 
ook de huidige bouwmarkt met bijbehorende prijzen. 
Met de firma HEVO, een expert in huisvesting en vastgoed uit ’s-Hertogenbosch, hebben wij 
gekozen voor een andere aanbestedingsvorm, namelijk Engineer & Build. Hierbij worden 
eerst een architect en deskundigen geselecteerd die vervolgens samen met de scholen een 
voorlopig ontwerp opstellen. Middels een niet openbare Europese aanbesteding wordt een 
bouwer geselecteerd, waarmee het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt tot het definitieve 
plan. Wij verwachten met deze procedure in de huidige markt de meeste kans te maken de 
scholen en gymzaal te kunnen laten realiseren binnen de daarvoor geldende kaders. 
Eén van die kaders is het budget waarvoor wij u op 2 juli aanstaande een separaat voorstel 
zullen doen toekomen om dat op het VNG-normkosten niveau 2021 te brengen. Het huidig 
beschikbare krediet is immers nog gebaseerd op het niveau 2019, terwijl de 
aanbestedingsprocedure in 2020 start en gunning plaatsvindt in 2021. 

Rekening houdend met voorgaande, verwachten wij begin 2022 te kunnen starten met de 
bouw van de beide scholen en gymzaal en ingebruikname begin 2023. 

Om voorgaande ontwikkelingen voor de nieuwbouw van de twee scholen en de gymzaal 
mogelijk te maken, zullen wij met betrekking tot de planologische procedure de 
communicatie op korte termijn starten. Deze communicatie loopt dan vooruit op de 
gevraagde besluitvorming van uw raad in de komende juli 2020 raadsvergadering, zoals 
hiervoor de brief is aangekondigd. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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