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Geachte raadsleden,

Stand van zaken rond verkenning
De afgelopen periode zijn hiervoor een aantal onderzoeken uitgevoerd en is overleg geweest met de
onderwijspartners, Projectbureau A2 (kartrekker van de ontwikkelingen aan de Groene Loper) en
gemeente. Hieruit bleek dat het scenario zuid in onderwijskundige zin weliswaar veel voordelen
biedt, maar dat dit vanuit andere perspectieven bekeken ook vragen oproept. Om die reden is naast
dit scenario, ook een inpassingsstudie gemaakt voor een scenario noord (Noormannensingel/
voormalige KPN-locatie) en een scenario noord-zuid (verdeling van onderwijsinstellingen over beide
locaties).
Genoemde scenario’s, met elk een aantal sub-varianten, zijn onderworpen aan een analyse op de
criteria onderwijskundige uitgangspunten, stedenbouwkundige inpassing, mobiliteit/ (fiets)parkeren,
sportvoorzieningen/bewegingsonderwijs, verwerving eigendommen/ financiële haalbaarheid en een
risico-inventarisatie. Op dit moment vindt een integrale afweging van deze factoren plaats, die
uiteindelijk moet leiden tot een door partijen gezamenlijk gedragen uitwerkingsrichting.
Communicatie
De drie campusscenario’s zijn gesitueerd aan de Groene Loper waar ook andere ontwikkelingen
gaande zijn: bijvoorbeeld de woningbouw Le Sud en Mosa, de ontwikkelingen rond het Kern Kind
Centrum/Leeuwenpark en de centrumontwikkeling achter het station met mogelijk een nieuwe locatie
voor de rechtbank. Om de bewoners bij te praten over al deze ontwikkelingen was op zaterdag 27
november een informatiemarkt gepland. Helaas moesten we deze fysieke bijeenkomst annuleren
door de verscherpte coronamaatregelen. Vanwege de mogelijke gevolgen van de campusontwikkeling voor de omgeving, vinden alle partijen het echter zeer belangrijk dat de aangrenzende
buurten toch over de plannen worden geïnformeerd en de kans krijgen om hierop inbreng te leveren.
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Op 2 juni informeerde ik u via een RIB over het besluit van de bestuurders van gemeente, LVO en
Vista College om het ‘scenario zuid’ (op en nabijheid het Vista College) vanuit onderwijskundig
perspectief voorlopig aan te merken als meest gewenste locatie voor het realiseren van een Campus
voor voortgezet onderwijs in Maastricht Oost.
Ik gaf u toen aan dat nog veel zaken moesten worden uitgezocht, zowel op onderwijskundig,
ruimtelijk en financieel gebied als ten aanzien van afstemming en communicatie met de omgeving.
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Op dit moment onderzoeken we hoe dit communicatieproces kan worden ingericht. Naast het
informeren via de website van de gemeente en/of het projectbureau A2 wordt daarbij ook gekoerst
op een fysieke bijeenkomst (in welke vorm dan ook) zodra dit in verband met Corona weer kan.
Proces
De coronapandemie, overige ontwikkelingen aan de Groene Loper, de veelheid aan wegingsfactoren
en belangen van de drie betrokken partijen (LVO, Vista college en gemeente) maken de verkenning
tot een complexe opgave en leiden daarmee tot vertraging. Een ontwikkeling als deze, vraagt echter
om een uiterst zorgvuldig proces dat door alle partijen gezamenlijk dient te worden doorlopen.
Pas ná raadpleging van de omgeving wordt een besluit genomen over het verder uitwerken van een
of enkele van de (sub)scenario’s. Definitieve besluitvorming vindt naar verwachting plaats in
maart/april waarna het definitieve scenario zal worden ingepast in het Integraal Huisvestingsplan
(IHP VO) en het Strategisch Huisvestings Plan Vista college.
Dit alles overziend, kom ik samen met mijn medebestuurders tot de conclusie dat wij de
besluitvorming rond het IHP moeten verplaatsen naar mei of juni 2022.
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