
                                                                                                                   

  
 

 

 

 
 
2014 SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

73               Vragen van mevrouw G. Bouazani 
    (ingekomen op 16 juni 2014 en 
antwoorden door het college verzonden op 24 juni 2014) 

 
Schriftelijke vragen inzake uitgestelde opening Gerrit Rietveld College 
 
Vrijdag 13 juni heeft de directie van het Gerrit Rietveld College een communiqué aan de ouders van 
alle leerlingen gestuurd met het bericht dat de opening van de nieuwe school op 25 juni niet doorgaat. 
Dit bericht hebben zij donderdag 12 juni van de gemeente Utrecht ontvangen. 
 
De fractie van de PvdA is geschrokken van deze brief en heeft de volgende vragen: 
 
1. Hoe kan het dat krap twee weken voor de opening van het nieuwe Gerrit Rietveld College, deze niet 

door kan gaan? 
 
Wij hebben er alles aan gedaan om de aannemer tijdig te laten opleveren. Dat dit niet gelukt is, 
vinden we ook teleurstellend. 
Tijdens het bouwproces is er voortdurend contact geweest met alle betrokken partijen. 

 
2. Waarom heeft het college dit bericht niet aan de gemeenteraad doen toekomen? 

 
Indien wij communiceren over openingen van scholen, doen wij dit na  oplevering van de school. 
We zullen de raad over het vervolg informeren indien de voortgang daartoe aanleiding geeft. We 
stellen alles in het werk om de school zo spoedig mogelijk te laten starten in het nieuwe pand. 

 
3. Kan het college aangeven wanneer de opening nu zal plaatsvinden? 

 
Dat is op dit moment nog niet bekend. De opening hangt af van de nieuwe opleverdatum. De 
aannemer heeft ons mondeling laten weten, dat er binnenkort een uitnodiging volgt voor 
oplevering van het werk. Voordat we de oplevering accepteren, wordt eerst een opname gedaan 
van het werk. Bij dit proces zijn ook het schoolbestuur, de school en Mitros betrokken. Pas als we 
van mening zijn dat het werk veilig en functioneel geschikt is, zullen we de oplevering accepteren. 
We volgen de regels die het contract en de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) ons 
hierbij voorschrijven. De aannemer denkt in de week van 7 juli het werk gereed te hebben. Wij zijn 
in afwachting van de officiële correspondentie in deze. 

 
4. Wat is de reden dat de aannemer het nieuwe gebouw niet kan opleveren? 

 
Wij vinden het belangrijk dat een schoolgebouw wordt opgeleverd, dat veilig en functioneel 
geschikt is. Op dit moment voldoet het gebouw daar nog niet aan. Zo is onder andere een deel van 
de installaties nog niet gebruiksklaar, normaal functionerend, gecertificeerd en ingeregeld. 
Hierdoor kan het gebouw niet verzekerd worden en kan er ook nog geen Gebruiksvergunning 
worden afgegeven. 

 
5. Kan het college de stand van zaken toelichten van de gesprekken met de aannemer. 

 
Er vindt overleg plaats met de aannemer over het nakomen van de contractuele verplichtingen. Het 
laatst gevoerde overleg met de directie van de aannemer is op ons initiatief geweest op 19 juni 
jongstleden, waarbij de aannemer gevraagd is, wanneer hij denkt dat het werk gereed is. Tijdens 
dit gesprek heeft de aannemer laten weten, dat hij in de week van 7 juli gereed is met het werk, op 
een zodanig niveau, dat het gebouw veilig en functioneel is. Wij hebben nadat de datum van 
gereed zijn van het werk bekend is, conform de UAV 8 dagen na de opleverdatum de tijd om 
zelfstandig te beoordelen of het gebouw inderdaad voldoet aan de ter zake gestelde eisen. Voor 
de duidelijkheid: indien wij de oplevering accepteren, wil dat nog niet zeggen dat er geen 
restpunten zullen zijn, die de aannemer nog dient op te lossen. Ook voor die af te wikkelen zaken, 
dient de aannemer na oplevering aan te geven per wanneer deze zijn opgelost. Pas daarna kan de 
inhuizing van de school worden ingepland. 

 



6. Wanneer kan de oplevering nu worden verwacht? 
 
Dat is op dit moment nog niet zeker. Zie ook antwoord op vraag 3 en 5. 


