
Geachte raadsleden en fractieassistenten,

Nadat uw raad middelen heeft vrijgemaakt voor de nieuwbouw van een schoolgebouw voor VMBO-onderwijs in 
Silvolde, is door vele partijen hard gewerkt. Graag wil ik u over de voortgang informeren.

Inmiddels wordt er volop gebouwd. Het hoogste punt is bereikt en de contouren van het nieuwe gebouw zijn al goed 
te zien. De nieuwbouw heeft inmiddels ook een naam gekregen: Almende Laudis (compliment/lof). Het college denkt 
dat die naam prachtig past bij de doelgroep die daar straks les krijgt en die wij later zo hard nodig hebben. De 
vorderingen van de bouw kunt u volgen via een speciale: https://almendecollegeinprogress.nl/.

Bij de behandeling van dit dossier in uw raad in 2018 zijn door een aantal leden van uw raad zorgen uitgesproken 
over de bekostigingsovereenkomst. Zat er wel voldoende druk op Achterhoek VO om ook daadwerkelijk te gaan 
bouwen? U heeft ons college dan ook verzocht om in het addendum op de bekostigingsovereenkomst een dwingende 
voorwaarde op te nemen om Achterhoek VO aan te sporen. Wij hebben dit gedaan met een artikel waarin staat 
vermeld dat er een onherrroepelijke omgevingsvergunning moet zijn, vóór 31 maart 2020. Helaas is gebleken dat dit 
niet is gelukt. Er is een omgevingsvergunning afgegeven en deze is getoetst, eerst door de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Gelderland en daarna door de Commissie bezwaarschriften. In beide gevallen bleef de 
omgevingsvergunning overeind. Er is echter nog een mogelijkheid om de zaak nogmaals aan de rechter voor te 
leggen en daarom is de omgevingsvergunning formeel nog niet onherroepelijk. De bekostigingsovereenkomst zou 
daarmee eindigen.

Dat is echter niet de bedoeling. De opdracht van uw raad was om een school te bouwen en dat wordt gedaan. De 
zorg van een aantal leden van uw raad was dat Achterhoek VO niet snel zou gaan bouwen: die zorg is inmiddels 
weggenomen. 

Achterhoek VO heeft ons aangegeven dat zij de overeenkomst op dit punt (de onherroepelijkheid van de 
overeenkomst) wil verlengen. Het college heeft gemeend dat dit wenselijk is en heeft mij opdracht gegeven dit te 
regelen. De overeenkomst is inmiddels verlengd, tot 31 december 2021. 
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