
Beantwoording technische vragen fractie D66 inzake tijdelijke huisvesting BSG
Vraag 1.
In het Raadsvoorstel staat dat in de periode rond december 2022 de gemeente van Heliomare 
Onderwijs te horen kreeg dat de mytylschool de Ruimte in het tweede kwartaal 2023 zou vertrekken 
naar Heerhugowaard. Deze locatie is nu als tijdelijke huisvesting voorgesteld. Met hoeveel andere 
scholen en of gemeentes is dit verder besproken?

Is de mogelijkheid bekeken in Alkmaar om gebruik te maken van wissel scholen zoals in de 
Stalpeartlaan, de Picassolaan en Nicolaas Beets straat?

Antwoord 1. 
Dit is niet specifiek met andere scholen, wel is hierover onlangs met zowel het college van Alkmaar 
als de ambtelijke vertegenwoordiging van Alkmaar van gedachten gewisseld. Het college is sinds 
geruime tijd op de hoogte van de wens van Heliomare de mytylsschool te verhuizen en heeft deze 
mogelijkheid dus ook al langer in beeld als potentiële locatie om de BSG tijdelijk te huisvesten. 

Het vertrek van de mytylschool uit De Ruimte was echter lange tijd onzeker. De eerste plannen 
hiervoor stammen al van 1 juli 2021. Door omstandigheden heeft de totstandkoming van de 
nieuwbouw in Heerhugowaard veel langer geduurd dan in eerste instantie de bedoeling was. Pas in 
december 2022 heeft Heliomare Onderwijs definitief duidelijkheid gegeven.

Als het gaat om alternatieve locaties in Alkmaar, hebben we de opties van de “wissel scholen” 
inderdaad voorgelegd aan de afdeling Onderwijshuisvesting van de gemeente Alkmaar. Die hebben 
laten weten dat er geen ruimten beschikbaar zijn voor de BSG. De genoemde schoolgebouwen zijn of
een ontwikkel-locatie of zijn nodig voor (tijdelijke) huisvesting van scholen uit Alkmaar zelf.   
   
Vraag 2.
 Is er contact geweest met InHolland Alkmaar waar de voormalige HTS, de D vleugel leegstaat.
 
Antwoord 2.
Ja, er is contact geweest met InHolland in Alkmaar. SOVON, het schoolbestuur van de Berger 
Scholengemeenschap (BSG), heeft conform afspraak bij InHolland getoetst of er mogelijkheden  
bestonden (delen van) hun gebouw tijdelijk te betrekken. InHolland heeft SOVON op die toets laten 
weten dat zij die mogelijkheid niet kunnen bieden.

Vraag 3.
Is er overleg geweest met InHolland Alkmaar over de vrijgekomen C vleugel?

Antwoord 3.
Zie antwoord vraag 2.

Vraag 4.
Is er met de wethouder in Alkmaar gesproken over School units die op de Picasso laan staan en die in
totaal 850 M2 zijn?

Antwoord 4.
Ja, er is (kort) overleg geweest met de wethouder in Alkmaar. Naar aanleiding van dat contact heeft 
Alkmaar ambtelijk verklaart dat de genoemde units, vanwege hun gebrekkige onderhoudstoestand 
niet meer verplaatsbaar en dus ook niet bruikbaar zijn. De gemeente Alkmaar zelf zag zelf eerder al 
af van het opnieuw gebruiken van deze units. Deze units worden binnenkort dan ook gesloopt.  

Vraag 5.



Is het bekend dat deze school units voor niets zijn te krijgen ? Is er sowieso gekeken naar 
alternatieven zoals andere gemeentes of het opsplitsen in twee locaties ?

Antwoord 5.
Voor wat betreft de units: zie antwoord op vraag 4. Bij schoolverhuizingen wordt er altijd gekeken 
naar (reële) alternatieve mogelijkheden. Het toetsen van mogelijkheden in en met de gemeente 
Alkmaar zijn daar een voorbeeld van. Maar ook hebben we getoetst of er een tijdelijke huisvesting 
van de BSG mogelijk gemaakt zou kunnen worden op de Kiefthoek in Bergen. Bezwaren met oog op 
de verkeersveiligheid en de te beperkt beschikbare m2-ers bouwoppervlak maakte ook deze locatie 
ongeschikt.  

Daarbij komt het opsplitsen in twee locaties niet te prefereren is. Dat is voor een school in het 
voortgezet onderwijs uiterst gecompliceerd als de gebrouwen niet enigszins bij elkaar in de buurt 
gelegen zijn. Alle leerlingen hebben immers vakken die in de school door dezelfde docenten aan 
verschillende klassen moeten kunnen worden aangeboden. Dan breekt teveel reistijd teveel in op het
rooster en de beschikbare onderwijsuren. 

Dat we ook hier op toetsen blijkt uit het voorbeeld van de ARH school die gebruik maakt van een 
dependance aan de Sint Adelbertuslaan (de voormalige Adelbertus basisschool). Die zijn dicht bij 
elkaar gelegen wat twee gebrouwen werkbaar maakt. In het geval van de tijdelijk huis te vesten BSG 
zien we een dergelijke oplossing niet. 

Vraag 6.
 Is er onderzoek naar gedaan dat er overal in Bergen gratis glasvezel aansluiting wordt aangelegd en 
daarom ook op een mogelijke locatie op de Oudtburgweg 3 ?

Antwoord 6.
SOVON heeft een contract met Vodafone waar SOVON niet van af kan wijken (Europese 
aanbesteding). SOVON heeft daarom contact met Vodafone over dit onderwerp. 

Vraag 7. Is er momenteel op de Oudtburghweg 3 elektriciteit aanwezig, voldoende voor het 
functioneren van de school? Is er onderzocht of deze aansluiting ook gehandhaafd kan worden met 
een tijdelijk andere bewoner ? 

Antwoord 7.
Of er afdoende aanbod elektriciteit aanwezig voor de tijdelijk gehuisveste BSG op deze locatie is 
onderzocht. Dat is niet het geval. Onderzocht is daarom ook of SOVON het vermogen kan 
‘meenemen’ vanaf de huidige locatie van de BSG aan de Rondelaan. Ook dat kan niet want de BSG op
die locatie zit op een ander verdeelstation. SOVON onderzoekt nu alternatieve aanvullende 
faciliteiten voor de Oudtburghweg zoals een accupakket of (diesel)generator.

Vraag 8. Is er overleg geweest met Alliander hierover? Zo ja, wat is hun voorgestelde plan van aanpak
?

Antwoord 8.
Er is overleg geweest met Liander. Liander heeft laten weten dat er op dit moment geen 
mogelijkheid is om de aansluiting aan te passen. Dat zal pas mogelijk na aanpassing van het net, wat 
naar verwachting in de periode 2027/2030 zal gebeuren. Er is geen mogelijkheid om voor een school 
een uitzondering te maken



Vraag 9. 
Zijn er, gezien de deadline van 24 Januari, reeds aanvullende offertes ontvangen over de huur van 
tijdelijke units ? Zo ja, waar zijn die. Zo nee, wat is het plan dan ?

Antwoord 9.
Er zijn 4 offertes aangevraagd op basis van goed onderbouwde, maar wel theoretisch bepaalde 
uitgangspunten. De op die uitgangspunten gebaseerde prijzen zijn binnen, maar zijn wel onder 
voorbehoud ivm de noodzaak de aanvullende, op locatie zelf verkregen informatie, in de offerte te 
verwerken. Alle potentiële partners menen dat de realisatie van de plaatsing in de zomervakantie 
haalbaar is. 

Vraag 10. 
De raming van het schoolbestuur is gemaakt door welke experts? Is er een aannemer bij betrokken, 
of meerdere aannemers ? 

Antwoord 10.                                                                                                                                                          
De raming van het schoolbestuur is gebaseerd op de ruim voorhanden zijnde kennis en know how 
van (de markt voor) tijdelijke huisvestingsmogelijkheden bij de SOVON werkorganisatie en de 
gemeente. De ramingen zijn naderhand getoetst bij aannemers en corresponderen met de 
marktrealiteit. Indien de definitief te prefereren offerte significante afwijkingen vertoont van het nu 
gedeelde financiële beeld, zullen wij uw Raad hierover wederom een oordeel vragen.        


