Amendement besluit vestiging VMBO-school
De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
 in vergadering bijeen op 27 juni 2017;
 gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad;
 gelezen het raadsvoorstel betreffende de vestiging van een VMBO-school in onze
gemeente;
overwegende dat:
 de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp in het raadsbrede akkoord ‘SamenDoen!’
heeft opgenomen initiatieven voor de vestiging van beroepsonderwijs in onze gemeente
‘te zullen ondersteunen’;
 het schoolbestuur Lucas onderwijs bereid is gevonden een school voor VMBO basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg, aangevuld met leerweg ondersteunend onderwijs
(LWOO) in onze gemeente te willen vestigen;
 binnen onze gemeente een dergelijke school nog ontbreekt en de realisatie van deze
school het aanbod van voortgezet onderwijs binnen onze gemeente aanzienlijk
verbetert;
 ook ondernemers en non-profitorganisaties binnen Pijnacker-Nootdorp belang kunnen
hebben bij de aanwezigheid van een VMBO-school en daarmee potentiële werknemers
in de gemeente;
 de locatie Brandweerkazerne / Klauterbeer de enige plek is binnen de gemeente waar
deze voorziening op de voorgestelde wijze gerealiseerd kan worden;
 door omwonenden van de beoogde locatie onder andere zorgen zijn geuit over
mogelijke overlast van jongeren, de verkeersveiligheid, parkeerproblematiek en het
verdwijnen van de groene uitstraling met betrekking tot de locatie Brandweerkazerne /
Klauterbeer;
 voor de realisatie van de VMBO-school op deze locatie het geldende bestemmingsplan
moet worden gewijzigd;
van oordeel dat:
 genoemde zorgen van omwonenden met betrekking tot de vestiging van een VMBOschool op de locatie Brandweerkazerne / Klauterbeer door de gemeente en het bestuur
van Lucas onderwijs, zichtbaar serieus moeten worden genomen;
 voor een goede inpassing van de VMBO-school in de omgeving de omwonenden en alle
overige belanghebbenden aan het begin van de bestemmingsplanprocedure actief
moeten worden betrokken, op basis van het Raadsakkoord ‘SamenDoen!’
 voordat de raad het voorontwerpbestemmingsplan vrij geeft zij moet nagaan of naar
haar oordeel een preventieplan, opgesteld door het bestuur van Lucas onderwijs en de
gemeente, in overleg met (alle) belanghebbenden, voldoende basis biedt om overlast in
de buurt of het winkelcentrum de Parade, tot een minimum te beperken;
 in de bestemmingsplanprocedure ook de huidige verkeersituatie, verkeersoverlast en
parkeerproblematiek op en rond de locatie Brandweerkazerne / Klauterbeer moet
worden meegenomen;
 bij de beoordeling om het voorontwerp bestemmingsplan vrij te geven de gemeenteraad
de verkeerssituatie, verkeersveiligheid en parkeerproblematiek nadrukkelijk zal
meewegen;

besluit:
Beslispunten 1 t/m 5 ongewijzigd te laten en (punt 6) toe te voegen:
6. De beslispunten 1 tot en met 5 zijn onder de voorwaarden c.q. het voorbehoud dat:
A) voordat de gemeenteraad het (voorontwerp)bestemmingsplan ter vaststelling krijgt
voorgelegd er aan de raad, ter besluitvorming, een verkeersplan wordt voorgelegd,
opgesteld in overleg met omwonenden, winkeliers en andere belanghebbenden,
waarin is vastgelegd hoe de verkeersveiligheid in de omgeving van de beoogde
locatie, na realisatie van de VMBO school, gegarandeerd wordt op een aanvaardbaar
niveau, waarmee de raad akkoord gaat, en hoe omgegaan wordt met de door
betrokkenen geuite zorgen over, parkeerproblematiek en groene uitstraling van de
locatie en
B) de gemeenteraad tegelijk met het onder A) bedoelde plan ook akkoord gaat met het,
door de gemeente en het schoolbestuur van Lucas onderwijs, samen met
omwonenden, winkeliers en andere belanghebbenden, op te stellen preventieplan
waarin maatregelen staan om mogelijke overlast in de omgeving van de school of in
het winkelcentrum de Parade, veroorzaakt door leerlingen van de VMBO-school, tot
een minimum te beperken;
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