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Onderwerp: Raadsbrief  kwalitatieve werkwijze Scholenprogramma Midden-Groningen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

Binnen het scholenprogramma wordt gewerkt aan een groot aantal projecten. COVID-19 heeft sinds 

maart 2020 impact op alle pijlers van kwalitatieve projectaansturing. Om de veilige, 

toekomstgerichte scholen als eindresultaat te kunnen blijven waarborgen is het college akkoord met 

het verschuiven van de einddatum van het programma van 21 juli 2021 (zomervakantie) naar eind 

oktober 2020 (herfstvakantie). 

 

De reden voor het College om akkoord te gaan met het verschuiven van de einddatum van het 

programma is dat de nieuwe richtlijnen op het gebied van ventilatie vragen om een zorgvuldige 

toetsing in de ontwikkeling zijnde projecten. De gemeente spant zich maximaal in om te komen tot 

veilige en toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen en ziet zich nu geconfronteerd met nieuwe 

richtlijnen als het gaat om ventilatie. Gezien de vele lopende projecten zal de impact daarvan 

moeten worden onderzocht. Dit vraagt tijd. Deze tijdsfactor is strijdig met de streefdatum van de 

oplevering van het scholenprogramma.  

 

Door de einddatum van het project te verschuiven van juli 2021 naar oktober 2021 beoogt het 

College: 

• Rust te creëren in de projecten zodat er sprake kan blijven van een zorgvuldige 

planvoorbereiding. 

• Het geven van extra ruimte in tijd om daarmee te waarborgen dat de nieuwbouwscholen 

bij oplevering zowel voldoen aan de seismische veiligheidseisen als de nieuwe richtlijnen 

als het gaat om ventilatie. 

• De extra tijd geeft ook gelegenheid om met de betrokken scholen/schoolbesturen in goed 

overleg tot definitieve ontwerpen te komen.  
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• De extra tijd heeft ook ten doel om de communicatie met de omwonenden zo vorm te 

geven dat de betrokkenheid gewaarborgd blijft binnen de nieuwe kaders die COVID-19 

biedt. 

• Te voorkomen dat na oplevering het alleen tegen onaanvaardbaar hoge kosten mogelijk zal 

zijn om tot grootschalige wijzigingen te komen. 

 

Het nieuwe gebouw voor het Eemdeltacollege / De Rutger Kopland School in Siddeburen kan pas 

worden gerealiseerd na oplevering van KC Siddeburen. Deze planning blijft ongewijzigd en loopt dan 

ook door tot na de streefdatum van het scholenprogramma. Dit geldt ook voor De Meent in 

Schildwolde, deze wordt aansluitend gerealiseerd aan de Wiekslag in Schildwolde. Doordat de 

oplevering van de Wiekslag wordt vertraagd heeft dit effect op de planning voor De Meent. 

 

De huidige inschatting is, dat het nemen van extra tijd en het voldoen aan de nieuwe eisen ten 

aanzien van ventilatie geen effect zullen hebben op de financiën per project. Binnen de projecten 

wordt gewerkt met een taakstellend krediet. Op dit moment wordt ernaar gestreefd om de kosten 

van de extra inspanningen van de ontwerpteams en de aanvullende maatregelen als het gaat om 

ventilatie binnen het taakstellende krediet in te passen. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan zullen 

we dit per project opnieuw voorleggen aan de raad. 

 

Omdat een veilige ventilatievoorziening net als het bevingsbestendig maken van de scholen een 

veiligheidsdiscussie is, kan op dit moment geen onderbouwde prioritering worden gemaakt: de 

projecten zullen aan alle veiligheidseisen moeten voldoen voordat ze kunnen worden gebruikt. 

Regionaal (scholenprogramma breed) is hierover afstemming geweest.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


