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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA Groeneweg-school 

 
 
Geachte leden van de raad 
 
Door uw fractie zijn, naar aanleiding van een krantenartikel, vragen gesteld over het geven 
van onderwijs op het perceel Groeneweg 14 te Bergen, waar het Ecodorp is gevestigd. 
Onderstaand treft u de beantwoording van ons college aan.  
 
1) Is er overleg met de gemeente geweest over de vestiging van de school op het terrein 

van Ecodorp?  
Antwoord: Het betreft een particuliere school, zonder financiële middelen van de gemeente. 
Het betreft bovendien een doorstart van Boerderijschool Hooi, die op hetzelfde terrein 
gevestigd was. Deze school is eind schooljaar 2019-2020 opgeheven en nu opnieuw 
opgezet met een nieuwe naam en een nieuw bestuur. 
 
2) In welke mate past een nieuwe school in de visie op onderwijs in Bergen? 
Antwoord: De huidige school (VoVie) streeft dezelfde visie na als de Boerderijschool Hooi. 
De gemeente heeft geen inhoudelijke visie op onderwijs dat is namelijk aan de scholen zelf 
en ouders om per school te bepalen. Wel heeft de gemeente in het integraal 
huisvestingsplan (IHP) gesteld te streven naar een kwalitatief hoog en divers aanbod. 

 
3) In welke mate heeft de vestiging van de school betekenis voor het overig 

onderwijsaanbod in Bergen? 
Antwoord: Het betreft zeer kleinschalig onderwijs met een holistische achtergrond. Binnen de 
gemeente Bergen is dit de enige school met deze visie. De school is aangemeld bij de 
Inspectie voor Onderwijs. De inspectie heeft de school inmiddels bezocht en heeft de 
onderwijsplannen van Vovie beoordeeld (op kwaliteit) en goedgekeurd. Verder onderhoudt 
de leerplicht ambtenaar contact met alle scholen, waaronder Vovie om toe te zien op alle 
rechten en plichten. Het gaat om particulier onderwijs waarbij de gemeente verder geen rol 
heeft in de huisvesting. De vestiging van de nieuwe school heeft derhalve geen gevolgen 
voor het IHP. De leerlingen die op de school staan ingeschreven vallen dan onder de 
Leerplichtwet.  
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4) Heeft de vestiging van de school invloed op het Integraal Onderwijshuisvestingsplan 

en zo ja wat zijn de financiële gevolgen hiervan? 
Antwoord: zie onder 3. 

 
5) Is een school conform het bestemmingsplan toegestaan op het betreffende terrein 

van Ecodorp? Zo nee wat betekent dit voor de school? 
Antwoord: Het perceel heeft de bestemming: defensiedoeleinden in het vigerende 
bestemmingsplan Weidegebied van de gemeente Bergen. Deze bestemming staat geen 
school toe. Het PPvE biedt ook geen grondslag voor een school in het toekomstige 
bestemmingsplan.  
 
6) Zijn inmiddels de vervuilde gronden van het Ecodorp schoongemaakt zodat de 

kinderen die deelnemen aan deze vorm van onderwijs daadwerkelijk in een schone 
en veilige omgeving onderwijs kunnen krijgen? 

Antwoord: Er is een raamsaneringsplan opgesteld en de vervuiling is vastgelegd/afgedekt en 
afgeschermd en niet toegankelijk. Niet alle vervuilde gronden zijn schoon gemaakt of 
afgevoerd. Sanering kan ook plaats vinden door het aanbrengen van een afdeklaag en/of 
bodemherstel (biologische) in-situ saneringstechnieken.  
  
7) Op de website van de www.vovie.nl lezen wij dat Vovie het kunstonderwijs in 

Kranenburgh organiseert en lessen over politiek in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Wij zijn in de veronderstelling dat museum Kranenburgh de 
cultuureducatie aan kinderen in de gemeente verzorgt, is dat nog steeds correct?  

Antwoord: Het kunst- en cultuuronderwijs is geregeld in de nota Kunst in ’t Hart. Scholen 
kunnen via een keuze menu twee partijen gebruiken: Artiance en Kranenburgh.  
Er worden geen lessen over politiek in de raadszaal van het gemeentehuis verzorgd.  
 
8) Ontvangen ook andere scholen burgerschapseducatie (les over politiek) in de 

raadzaal van de gemeente Bergen en zo nee wat is ervoor nodig omdat wel mogelijk 
te maken indien hiervoor bij de scholen interesse voor bestaat?  

Antwoord: Het is de gemeente niet bekend of andere scholen burgerschapseducatie 
aanbieden in het lespakket. Het is aan scholen zelf om hier invulling aan te geven binnen het 
onderwijsprogramma.  

 
9) Bij de behandeling van de kadernota heeft de raad een motie vastgesteld om voor het 

eind van 2020 een bestemmingsplan Ecodorp tegemoet te zien (motie juli 2020). Nu 
het begin 2021 zijn wij benieuwd wanneer wij het bestemmingsplan tegemoet kunnen 
zien 

Antwoord: Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid: Ecodorp, is half december 2020 bij 
de gemeente ingediend. Het ontwerp wordt thans bestudeerd. Na standpuntbepaling door 
het college wordt het stuk aan de commissie bestemmingsplannen voorgelegd.  
 
10) Tevens lezen wij op de website van Vovie.nl dat wordt gewoond en gewerkt op het 

Ecodorp. Past het wonen in het bestemmingsplan en zo nee wat is het 
handelingsperspectief in deze mede in het licht van de motie Ecodorp uit juli 2020? 

Antwoord: De functie wonen is een onderdeel van de toekomstige bestemming van het 
perceel. De twee beheerderswoningen worden bewoond en daarnaast is voor het gebruik 
van het voormalig wachtgebouw in 2017 toestemming voor bewoning verleend in afwachting 
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van de vaststelling van een toekomstig bestemmingsplan. De functie wonen is conform het 
Publiek Programma van Eisen. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Edwin de Waard, team Beleid en Vastgoed 
(RO) en Robert Houtenbos, team Samenleven Beleid (Onderwijs) via telefoonnummer 088 
909 7351. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 21uit00812 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 

 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
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