
 

 

 

Schriftelijke vragen 

 

 

Uitspraak Raad van State en het bestemmingsplan Integraal Kind Centrum Halfweg 

Geacht college,  

Eind mei kwam het bericht naar buiten dat de Raad van State eindelijk een uitspraak heeft gedaan 

in de zaak rondom het bestemmingsplan van het Integraal Kind Centrum (IKC) in Halfweg.  

Met de vernietiging van het vastgestelde bestemmingsplan uit 2016 door de gemeenteraad van 

Haarlemmerliede & Spaarnwoude lijkt het alsof de plannen voor de nieuwbouw van het IKC op 

losse schroeven is komen te staan. 

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei jl. heeft de wethouder in antwoord op mondelinge vragen 

aangegeven dat “het duidelijk is dat dit plan niet door kan gaan op die plek op die manier” en dat 

één van de conclusies die je uit deze uitspraak kunt trekken is dat er sprake is van “teveel m2 op 

een te kleine plek”. 

D66 en PvdA zijn van mening dat op basis van de uitspraak van de Raad van State dergelijke 

vergaande conclusies mogelijk voorbarig zijn en komen daarom tot de volgende vragen: 

1. De uitspraak kent in de basis 2 vernietigingsgronden, te weten onzorgvuldige 

voorbereiding en gebreken in de motivering. In sommige gevallen kunnen dergelijke 

gebreken zoals dat heet “gerepareerd”1 worden zonder voorafgaand opnieuw het 

ontwerpplan ter visie te leggen.  

Op basis van eerdere uitspraken van de Raad van State, staat het de gemeenteraad vrij 

om bij een nieuwe poging terug te vallen op de procedure die aan het besluit ten 

grondslag lag2, dan wel de gehele procedure opnieuw doorlopen. De eerste keuze kan 

niet gemaakt worden als het, uit een oogpunt van zorgvuldige voorbereiding van een 

besluit, mede gelet op het verhandelde in de eerste procedure en de aard en de ernst 

van de gebreken die tot vernietiging hebben geleid, niet passend moet worden 

geoordeeld indien het bevoegd gezag ermee volstaat terug te vallen op de eerdere 

procedure en niet een nieuw ontwerpbesluit opstelt en ter inzage legt.  

Onze fracties horen graag hoe het college de huidige uitspraak afzet tegen deze 

eerdere uitspraken en of het college mogelijkheden ziet tot het toepassen van deze 

verkorte procedure. Graag ontvangen onze fracties diverse scenario’s. 

2. In het verlengde van vraag 1 merken wij op dat het democratisch genomen 

raadsbesluit van de voormalige gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude wat D66 

en PvdA betreft een belangrijk uitgangspunt blijft bij verdere besluitvorming.  

 

1 Zie https://www.omgevingsweb.nl/vragen/moet-een-vernietigde-bestemmingsplan-eerst-weer-als-ontwerp-
ter-visie 
2 Zie onder meer ECLI:NL:RVS:2018:4 en ECLI:NL:RVS:2016:471 



 

 

Er is in de afgelopen jaren nauw samengewerkt tussen de gemeente Haarlemmerliede 

& Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer om tot de besluitvorming omtrent 

het IKC te komen. Dat bestond specifiek uit ambtelijke ondersteuning (planvorming, 

onderzoek en procesbijstand) en input vanuit college (voorkeur voor IKC, deelname 

en toezegging van verduurzaming van het plan.) Sterker nog er ligt een toegezegd 

bedrag vanuit Haarlemmermeer klaar voor energiezuinige maatregelen.  

We horen graag het huidige standpunt van het college met betrekking tot het vormen 

van een IKC in Halfweg. Als dit standpunt nu anders is dan in het verleden, dan horen 

we graag waarom.  Zeker nu de vorming van zogenaamde IKC’s nog steeds een 

speerpunt is van het college, zoals blijkt uit het IAP3 en het onderwijsbeleid. 

3. Ook horen onze fracties graag hoe het college ervoor zorgt dat het proces zo snel 

mogelijk een herstart krijgt dat recht doet aan de eerder door de gemeenteraad van 

Haarlemmerliede & Spaarnwoude vastgestelde kaders en uitgangspunt van één 

nieuwbouw locatie, waarbij onderwijs en kinderdagverblijf met BSO-functie worden 

gewaarborgd? 

4. Tot slot een vraag over wat de consequenties nu zijn voor de plannen met de Oranje-

Nassaustraat?   

 

Namens D66,    Namens PvdA, 

Gerdien Knikker   Dicky Kerkhoff 

Charlotte van der Meij   Rashana Hussain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Stimuleren van kinderopvang (bij voorkeur met een vve-aanbod) in combinatie met een basisschool: Integraal 
KindCentrum (IKC) of Integraal Onderwijscentrum (IOC) bij speciaal onderwijs, pagina 10 IAP 



 

 

Achtergrond 

In het adviesstuk Taskforce Ruimtewinst van juli 2012 geeft de provincie Noord-

Holland een eerste aanzet voor de toekomstige ontwikkeling van 1 nieuwe school in 

Halfweg waarbij de verschillende religieuze achtergronden samen worden gebracht in 

één nieuw gebouw met goede voorzieningen zoals een KDV en BSO.  Daarbij wordt 

ook de mogelijke locatie van het Margrietplantsoen genoemd. Het idee hierachter is 

dat op deze wijze de leefbaarheid van het dorp met goede onderwijsvoorzieningen 

ook voor de toekomst behouden blijft.  

Het proces om te komen tot een goede locatie voor de nieuwbouw van het IKC heeft 

een jarenlange geschiedenis, waarbij de gemeenteraad telkens het overleg met 

inwoners en direct belanghebbenden heeft opgezocht. In de aanloop naar het 

vaststellen van het bestemmingsplan op 31 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten 

om de nieuwbouw voorziening voor maximaal 330 leerlingen te ontwikkelen. Met dit 

leerlingaantal zou de onderwijskwaliteit voldoende gewaarborgd kunnen worden voor 

Halfweg. Dit om te voorkomen dat ouders aangewezen zouden worden op de 

voorzieningen in Zwanenburg of elders. Het multifunctioneel gebruik van de ruimtes 

door het onderwijs, kinderdagverblijf en BSO is  erop gericht om deze locatie een 

belangrijke schakel in het dorp te laten zijn. 

 


