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Geachte raadsleden, 
 
 
Uw raad heeft ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen “Uitbreiding van de 
Galvanischool” (RIS297850) op 15 februari 2018 de door het gemeenteraadslid de heer Grinwis 
ingediende motie “Onderzoek gevolgen van de uitbreiding van de Galvanischool” (RIS299240) 
aangenomen. 
De motie luidt als volgt: 
 
constaterende dat:  

- de Galvanischool op het punt staat uit te breiden,  
- maar dat er veel bezwaren bij omwonenden zijn over de gevolgen voor de leefbaarheid van 

hun buurt, zoals onder andere blijkt uit het ingediende bezwaarschrift en de inspraak bij de 
commissievergadering van de commissie ruimte van 8 februari jongstleden; 

 
constaterende dat:  

- de gemeente bij de eerdere herinrichting van de Galvani- en Snelliusstraat e.o. reeds heeft 
geconstateerd dat ‘de buurt kampt met enorme (fiets)parkeerproblemen en dat er een balans 
moet worden gezocht tussen leefbaarheid en (fiets)parkeren; 

 
overwegende dat:  

- er geen afzonderlijke verkeersstudie of volwaardig parkeeronderzoek is gedaan naar de 
gevolgen van de voorgenomen uitbreiding op de verkeerssituatie in de Galvani- en 
Snelliusstraat; 

 
van mening dat: 
 tijdens verdere onderzoeken geen onomkeerbare stappen dienen te worden gezet in de uitbreiding 
van de Galvanischool; 
 
 
Verzoekt het college: 



Gemeente Den Haag 
 
Ons kenmerk 
DSO 2018/214 
 

2/2 

- om tot een integrale belangenafweging voor de buurt en de school te komen alvorens 
toestemming wordt gegeven voor uitbreiding op de huidige locatie; 

- ter ondersteuning van deze belangenafweging relevante onderzoeken uit te voeren met het oog 
op de leefbaarheid, waaronder onderzoek naar verkeer, parkeren en geluid en tevens ter 
ondersteuning van de belangenafweging een onderzoek te doen naar alternatieve locaties voor 
uitbreiding of deelgebruik; 

- alles op alles te zetten om zolang er nog geen integrale belangenafweging is gemaakt, te 
voorkomen dat on onomkeerbare stappen worden gezet in de uitbreiding van de 
Galvanischool, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De motie strekt ertoe om verkeers- en geluid en/of parkeeronderzoek voor het bouwplan te doen en in 
afwachting hiervan geen ‘onomkeerbare stappen’ te zetten.  
 
1. Het college  heeft reeds een integrale belangenafweging gemaakt voor het verlenen van de 

omgevingsvergunning. Ter voorbereiding daarvan zijn de relevante onderzoeken naar verkeer, 
parkeren en geluid gedaan. Alternatieve locaties voor de permanente ruimtebehoefte van de 
Galvanischool zijn er niet. In het vastgestelde Programma onderwijshuisvesting 2018 zijn de 
middelen voor de uitvoering van dit project gereserveerd. 
Na een gebruikelijke en zorgvuldige procedure is de omgevingsvergunning verleend, volgens de 
wettelijke bevoegdheidsverdeling.  De bezwaarprocedure is eveneens doorlopen en het advies 
van de Adviescommissie is toegezonden aan de Commissie Ruimte (RIS299404). De 
commissie adviseert om de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de 
door Peutz geadviseerde geluidvoorzieningen bij de beslissing op deze bezwaren te 
betrekken. De overige bezwaren zijn ongegrond bevonden en de vergunning blijft in stand. 

 
De Galvanischool beschikt over een omgevingsvergunning.  Het is verder aan het schoolbestuur  te 
bepalen welke stappen het al dan niet wenst te zetten. Het schoolbestuur heeft eerder aangegeven de 
uitspraak van de bezwaren commissie te zullen afwachten. Ook heeft zij schriftelijk toegezegd dat de 
Galvanischool op deze locatie niet verder dan 480 leerlingen zal groeien, passend bij de te realiseren 
renovatie/nieuwbouw. 
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
Peter Hennephof Pauline Krikke 
 
 


