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Onderwerp : Vragen inzake het B&W persbericht en proces nieuwe Cunera 
 
 
Beste leden van de fractie van de VVD, 
 
In uw brief van 12 november jl. stelt u ons enige vragen over het persbericht en het proces om te 
komen tot nieuwbouw van kindcentrum Cunera in Bakkum. In deze brief beantwoorden wij uw 
vragen. 
  
1.U stelt in de eerste alinea van het persbericht: ´De huidige locatie van de basisschool aan 
de Vondelstraat in Bakkum lijkt het meest geschikt voor nieuwbouw van kindcentrum Cunera.’  
Hoe komt u tot deze conclusie? Naar onze informatie kwam uit het locatieonderzoek van 
BügelHajema naar voren dat zowel de Vondelstraat als Prof.Winklerlaan beide ‘minder 
geschikt’ (= dus even geschikt) waren. 
 
Antwoord: 
Deze conclusie trekken wij uit een recent uitgevoerde quick scan van de locaties Vondelstraat 
en Prof. Winklerlaan. De quick scan treft u bij het raadsvoorstel aan. Hierin staat dat de 
locatie Winklerlaan iets centraler ligt dan de locatie Vondelstraat, maar dat de inpassing van 
het programma op de locatie Winklerlaan aanzienlijk complexer is dan op de locatie 
Vondelstraat. Dat geldt voor de inpassing zelf, het groen en voor het verkeer.  
Wij stellen daarom aan de gemeenteraad voor om alleen van de locatie Vondelstraat een 
verdiepend onderzoek uit te voeren. 
 
2. Daarna lezen we: ‘Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de locatie samen 
met het schoolbestuur Tabijn op geschiktheid nader te onderzoeken. De politiek in Castricum 
spreekt hierover op donderdag 25 november (21:00 uur)’. In de titel van het persbericht wordt 
de suggestie gewekt dat het besluit over de locatie en het onderzoek echter al genomen is 
door de raad. Bent u het met ons eens dat de titel van het persbericht dan op z’n minst 
tegenstrijdig te noemen is?  
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Antwoord: 
Nee, dat zijn wij het niet met u eens. De titel van het persbericht dekt de lading. Het college 
stelt immers de gemeenteraad voor om de locatie Vondelstraat nader te onderzoeken. Het is 
aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. 
 
3. Het besluit over een vervolgonderzoek naar de locatie is nog niet door de raad genomen. 
Dit persbericht zal echter grote commotie veroorzaken bij de omwonenden van de 
Vondelstraat. Bent u het met ons eens dat deze communicatie onhandig is en zal resulteren 
in onnodige onrust bij de buurtbewoners? 
 
Antwoord: 
Nee, dat zijn wij het niet met u eens. Het college wil een transparant besluitvormingsproces. 
De omwonenden zijn door ons op de hoogte gesteld van het voorstel aan de gemeenteraad 
en het moment waarop dit voorstel door de gemeenteraad wordt behandeld. De omwonenden 
worden hiermee in de gelegenheid gesteld het debat in de gemeenteraad te volgen en indien 
zij wensen, hun mening mee te geven. 
 
4.De volgorde om eerst een persbericht uit te brengen over een raadsbesluit dat nog moet 
volgen bevreemdt ons. In feite wordt de raad hiermee gepasseerd. Waarom is er voor deze 
volgorde gekozen? 
 
Antwoord: 
Er is geen persbericht uitgebracht over een raadsbesluit. Er is een persbericht uitgebracht 
over de behandeling van een voorstel in de gemeenteraad, zodat belangstellenden in de 
gelegenheid worden gesteld het debat in de raad te volgen. 
 
5.Waarom is er niet gewacht tot na de presentatie aan de raad op 25 november en een 
eventueel raadsbesluit om dit persbericht naar buiten te brengen? 
 
Antwoord: 
Zie ons antwoord op vraag 3 en 4. 
 
6.In welk stadium bevinden deze plannen (nieuwbouw op locatie Vondelstraat) zich 
inmiddels? 
 
Antwoord: 
Wij zijn nu in afwachting van het besluit van de gemeenteraad. Als de gemeenteraad een 
positief besluit neemt starten we met de uitvoering van een verdiepend locatieonderzoek. 
 
7.Welke toezeggingen zijn er aan de Stichting Tabijn hierover gedaan? 
 
Antwoord: 
Wij hebben geen toezeggingen gedaan. Bij de stichting Tabijn leven wel verwachtingen op 
basis van het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2019. De gemeenteraad nam 
toen per amendement het volgende besluit: 
“Nieuwbouw voor kindcentrum Cunera op een nader te bepalen locatie in Bakkum. Uiterlijk 
direct na het zomerreces 2020 de Raad een besluit te laten nemen over een locatie. Bij deze 
zoekopdracht naar een geschikte locatie in elk geval locatie Schulpstet te betrekken. Met de 
zoekopdracht en de volgende stappen in het proces wordt gestreefd naar het zo spoedig 
mogelijk realiseren van kindcentrum Cunera.” 
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8.Welke vervolgstappen zullen er in dit proces worden gezet?  
 
Antwoord: 
Wij stellen in het raadsvoorstel het volgende proces aan de gemeenteraad voor:  
Indien de gemeenteraad een positief besluit heeft genomen op het voorstel wordt de 
projectorganisatie gevormd en worden de vervolgonderzoeken opgestart. Hierover worden de 
omwonenden geïnformeerd. 
De verwachting is dat medio 2022 de resultaten verzameld zijn en dat we de resultaten 
kunnen presenteren aan de omwonenden en hierover met hen in gesprek kunnen. De 
gemeenteraad kan dan in het laatste kwartaal van 2022 een definitief locatiebesluit nemen. In 
2023 zal de ruimtelijke ordeningsprocedure worden doorlopen. In 2024 zal er een 
voorbereidingskrediet nodig zijn voor de bouwheer, het schoolbestuur de Stichting Tabijn. Het 
beschikbaar stellen van het restant investeringsbudget en het budget voor de tijdelijke 
huisvesting zal, naar verwachting, vanaf 2025 nodig zijn. 
 
9.Wanneer wordt de raad hierbij betrokken? 
 
Antwoord: 
De behandeling van het voorstel staat gepland in de raadscommissie van 25 november a.s. 
 
10.Wat is het tijdpad dat u voor ogen hebt om tot nieuwbouw van kindcentrum Cunera te 
komen? 
 
Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 8. 
 
Voor de inwoners van Bakkum en omwonenden van de Cuneraschool is informatie over 
mogelijke nieuwbouw van de school belangrijk. Wij willen de inwoners graag meenemen in dit 
proces. Verder geven wij met het raadsvoorstel een vervolg aan het amendement dat de raad 
in december 2019 heeft aangenomen. Wij hopen met het voorgestelde vervolg de raad in 
staat te stellen een weloverwogen besluit te nemen over nieuwbouw voor kindcentrum 
Cunera. Het is aan de gemeenteraad om in het kader van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting (m.u.v. het Clusius College) hiervoor 
financiële middelen vrij te maken. 
 
. Wij hopen hiermee uw vragen afdoende te hebben beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer G.A. Suanet QC De heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
  

 
 
  
  
 




