Gemeente staat garant voor nieuwbouw Lorentz Lyceum
Het Lorentz Lyceum in Arnhem-Zuid wil een nieuwe school bouwen in de buurt van station
Schuytgraaf. Het huidige gebouw aan de Groningensingel is verouderd en staat bovendien niet langer
op de goede plek, gezien de herkomst van de leerlingen. Om deze nieuwbouw mogelijk te maken
heeft Quadraam, het schoolbestuur waaronder het Lorentz Lyceum valt, een verzoek gedaan aan de
gemeente voor een garantstelling. Als de gemeente garant staat kan de school goedkoper geld lenen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten deze garantstelling te willen
verlenen. Het bedrag waarvoor de gemeente garant staat bedraagt 12 miljoen euro.
De twee scholen van Quadraam in Arnhem-Zuid, het Lorentz Lyceum en het Olympus College,
hadden te maken met een dalend aantal leerlingen. Bovendien is het aanbod aan leerlingen steeds
meer afkomstig uit de Zuidwest hoek van de stad (o.a. Schuytgraaf), terwijl daar geen school voor
voortgezet onderwijs is. Leerlingen uit die gebieden zijn daarom aangewezen op scholen in Arnhem
Zuidoost en Noord of op scholen in andere gemeenten, bijvoorbeeld in Overbetuwe.
Renovatie geen optie
Renovatie van het huidige gebouw is geen optie, omdat dat nagenoeg net zo duur is als nieuwbouw
en bovendien blijft het knelpunt van de locatie bestaan. Als er op korte termijn geen mogelijkheid tot
vervangende nieuwbouw voor het Lorentz Lyceum komt in Arnhem Zuidwest, zal het Lorentz Lyceum
onder druk komen te staan. Daarom is Quadraam bereid zelf te investeren.
Belang gemeente
De gemeente is ook gebaat bij een goede spreiding van huisvestingsvoorzieningen. Doordat
huisvestingsvoorzieningen echter altijd voor een lange periode worden gebouwd, wordt deze wens
nogal eens ingehaald door woningbouwontwikkelingen. Dat is hier het geval: de zuidwestzijde van
Arnhem is de afgelopen perioden flink uitgebreid, terwijl daar geen nieuwe scholen voor voortgezet
onderwijs zijn gerealiseerd.
Nieuwe invulling
Als het Lorentz Lyceum nieuw gaat bouwen komt het gebouw aan de Groningensingel in handen van
de gemeente die eigenaar is. De gemeente heeft dan tot de tijd van oplevering van het nieuwe
gebouw om plannen te bedenken voor een nieuwe invulling.
Hoe verder
De gemeenteraad hoeft niet in te stemmen met de garantstelling, maar krijgt wel de gelegenheid om
een eventuele reactie op het besluit aan het college kenbaar te maken. Daarvoor krijgt zij tot 1 juli de
tijd. Daarna kan de garantstelling geëffectueerd worden.
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