
 
 
 
 
 
 

 
Motie: Voor een unilocatie voortgezet onderwijs 
 
De raad van Steenwijkerland in vergadering bijeen op 30 juni 2020 
  

constaterende dat:  

• het bestuur Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf zich 

heeft uitgesproken voor een unilocatie aan de Lijsterbesstraat en het college vast 

wil houden aan twee locaties; 

• in de gedane berekeningen van de gemeente nog geen rekening is gehouden met 

kosten voor de verbouwing van de Lijsterbesstraat, de verhuizing van de SLOS, 

opbrengsten van verkoop locatie Stationsstraat; 

• bij het kiezen voor een unilocatie aan de Lijsterbesstraat, locatie Eekeringe vrij komt 

en hier een andere invulling voor gezocht wordt; 

overwegende dat:  

• het tegengaan van segregatie een belangrijk item is de gelijke kansen-aanpak en het 

ministerie van OCW jaarlijks in het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ stilstaat bij 

de problemen van segregatie in het onderwijs; 

• een unilocatie een belangrijk doel dient en dat mogelijke extra kosten hieraan 

ondergeschikt zijn; 

• bij het kiezen voor een unilocatie aan de Lijsterbesstraat, locatie Eekeringe vrij komt 

en hier een andere invulling voor gezocht wordt; 

• er nu erg nauw wordt gekeken naar enkel de scholen en niet naar een groter plan; 

• de boekwaarde van locatie Stationsstraat weg te strepen valt met de 

verkoopwaarde van de woning op die grond en er hierdoor ruim 10.000 m2 

bouwgrond beschikbaar komt; 

• het huurcontract van de bibliotheek in de Rabobank per oktober 2022 afloopt en 

hier een nieuwe locatie voor gezocht wordt; 

• in het IHP nieuwbouw gepland staat dat voor RKBS St. Clemensschool en KDC het 

Kompas in de periode 2025-2028 waarbij zij mogelijk op één locatie zouden kunnen 

mét kinderopvang, hiervoor de locatie Eekeringe met gymzaal een goede optie is; 

• de gronden/gebouwen van bovenste scholen ingezet kunnen worden voor 

woningbouw op A-locaties in het centrum;  

• er met deze ontwikkeling kansen zijn voor een goede locatie voor o.a. de SLOS, de 

bibliotheek, het Kennislab en de VUSO; 



roept het college op om:  

• de plannen voor huisvesting voortgezet onderwijs te wijzigen en in te zetten op de 

unilocatie aan de Lijsterbesstraat; 

• deze plannen uit te werken tot een raadsvoorstel en in oktober 2020 aan de raad 

voor te leggen;  

• het gesprek aan te gaan met RKBS St. Clemensschool, KDC het Kompas, de 

bibliotheek, de SLOS, de VUSO en mogelijke andere partners voor ontwikkeling van 

één huiskamer van Steenwijk op locatie Eekeringe; 

• de opbrengsten van grondverkopen die uit deze keuzes voortvloeien, aan te wenden 

voor de realisatie van de unilocatie. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

   

Ingediend door:  

 

Emmy Elgersma 

 

 


