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1. Voorstel 

 Instemmen met de verdeling van het toekomstbudget over de bouwkundig te 
versterken schoolgebouwen 

 

2. Start programma gevolgen gaswinning 

De gemeente Midden-Groningen heeft te maken met de gevolgen van de gaswinning. Er zijn veel 

schades en de versterkingsopgave om huizen en gebouwen veilig te maken is helaas ook 

omvangrijk. Omdat de gevolgen van de gaswinning zich op zoveel verschillende terreinen voordoen 

volstaat het niet om  per project of geval te beslissen en de informatie voor te leggen. Daarvoor is 

de opgave te groot en te belangrijk voor de gemeente.  

Om bovenstaande reden wordt er gewerkt aan een aanpak binnen de organisatie die er voor moet 

zorgen dat het alle gevolgen van de gaswinning voor de gemeente Midden-Groningen in samenhang 

en kwalitatief goed worden aangepakt. De organisatie start een programma gevolgen gaswinning 

op. Tijdens de informatiebijeenkomst van vrijdag 9 februari is daarover al het nodige verteld en is 

dit aangekondigd. 

Het streven is dat u alle informatie die relevant is voor de Midden-Groningen op het gebied van de 

gevolgen van de gaswinning aangeboden krijgt vanuit het programma. Dat betekent dat de raad 

uitgelegd krijgt over welk deel van het programma het voorstel gaat, wat de consequenties van de 

informatie zijn en wat de opties of keuzes kunnen zijn om verder te gaan. Daarbij wordt er voor 

gezorgd dat ook de financiële gevolgen en de mogelijke risico’s goed in beeld komen en de raad 

het overzicht over het geheel kan bewaken. 

Het college wil u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de aanpak voor het gehele 

programma. Aan die opzet wordt nu nog volop gewerkt door de organisatie. Het nu voorliggende 

voorstel bevindt zich in de “pijler scholenprogramma” die al een langere tijd bestaat en waarin al 

volop toegewerkt wordt naar de uitvoering. Om daar geen vertraging te laten ontstaan is het nodig 

daar nu stappen te zetten. 
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3. Inleiding 

In september 2017 hebben de gemeenteraden (HSSM), bij het beschikbaar stellen van een 

voorbereidingskrediet, ook het rijksgeld Scholenfonds voor verduurzaming van de bestaande en 

nieuwe scholen beschikbaar gesteld. Daarmee zijn de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen vrijgemaakte €23,5 miljoen beschikbaar gesteld voor negen Groningse 

aardbevingsgemeenten 

Zoals vastgelegd in het convenant Scholenfonds zijn de aardbevingsgemeenten vrij om zelfstandig 

tot een definitieve verdeling te bepalen van hun ‘eigen’ budget. De regionale verdeling van dit 

budget is gebaseerd op het aantal vierkante meters per schoolgebouw, en houdt dus geen rekening 

met de kwaliteit van gebouwen. Om te komen tot een onderbouwde verdeling van het budget voor 

de te versterken scholen in het primair onderwijs, is in overleg met de schoolbesturen is in Midden-

Groningen gekozen voor een quickscan. 

De quickscan is aanleiding geweest om een aantal keuzes binnen het scholenprogramma tegen het 

licht te houden. Met de nu voorgestelde verdeling van de middelen lijkt een optimale verbetering 

van de scholen mogelijk. Aangezien de eerste bouwkundige versterking en verduurzaming gepland 

staat voor medio 2018 heeft het college besloten zo snel mogelijk aan de slag te gaan en al voor 

het definitieve besluitvormingstraject door de gemeenteraad een aantal stappen te zetten. Gezien 

de tijdsdruk die op het scholenprogramma zit, is elke vorm van vertraging een potentieel 

(financieel) risico voor de gemeente. 

4. Publiekssamenvatting 
Ten behoeve van de verduurzaming van de bestaande en nieuwe scholen heeft het Ministerie van 
Onderwijs €23,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de negen Groningse aardbevingsgemeenten. Op 
basis van een regionale verdeelsleutel is een budget van € 15.463.000 voor Midden-Groningen 
beschikbaar. 

Zoals in het regionale convenant over dit zogenoemde Scholenfonds is bepaald, staat het de 
gemeenten vrij zelfstandig een definitieve verdeling te bepalen van hun ‘eigen’ budget voor de 
toekomstpakketten van de bestaande en nieuwe schoolgebouwen. Streven daarbij het is het 
bereiken van de maximale onderwijskundige en maatschappelijke meerwaarde. 

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde verdeling vast te stellen zodat de uitvoering 

plaats kan vinden. 

5. Bevoegdheid van de raad 

De raad wordt vanuit haar controlerende rol gevraagd de verdeling van het budget definitief vast te 

stellen en daarmee het college de ruimte te geven het programma op de ingezette wijze te 

vervolgen en het college eventueel wensen mee te geven voor de verdere uitvoering. 

6. Beoogd effect 
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Als de raad instemt met dit voorstel, dan draagt dat bij aan het streven om de maximale 

onderwijskundige en maatschappelijke meerwaarde te bereiken. Gelijktijdig met de bouwkundige 

versterking kunnen de duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd worden tegen lagere kosten, dan 

wanneer dat op een later moment wordt uitgevoerd. Dit leidt tot een efficiënte  inzet van 

middelen en beperking van overlast voor de scholen/gebruikers. 

Verdelingscriteria 

Er is gezocht naar criteria voor het realiseren van de maximaal maatschappelijke meerwaarde met 

dit toekomstpakket. Die criteria zijn zoveel mogelijk objectief/meetbaar en zichtbaar gemaakt. 

Het onderzoek heeft geleid tot het toevoegen van de volgende criteria bij de verdeling van het 

toekomstbudget: 
a) De gebruikshorizon van het casco in relatie tot de cascoleeftijd en handhaving huidige 

onderwijsfunctie na 2030. 
b) Het passen van de capaciteit van de school bij het (toekomstig)  leerlingenaantal. 
c) Uitlegbaarheid van inzet van middelen op dit moment. 

 

Voor de schoolgebouwen die niet in de quickscan meegenomen zijn, zijn geen termen aanwezig om 

af te wijken van het budget op basis van vierkante meters. Dit houdt in, dat de 

projecten/gebouwen in de volgende categorieën 100% van het budget op basis van vierkante 

meters krijgen toegewezen: 

 MFC-delen van de in het scholenprogramma opgenomen gebouwen. 

 Gebouwen van scholen in het Voortgezet Onderwijs. 

 Nieuwbouwscholen1. 
 

Om de ambities van het Scholenprogramma met bijhorende toekomstpakket, inclusief de 

overwegingen voor nieuwbouw van bepaalde schoolgebouwen mogelijk te maken, zijn in grote 

lijnen de volgende verdelingsprincipes toegepast: 
a) Relatief nieuwe schoolgebouwen krijgen budget om “quick-wins” uit te voeren (KC Woldwijck, 

MFC Noordsuythoeve: Inspecteur Amerikaschool); 

                                                 
1 Er is één uitzondering: Kindcentrum Vosholen. Gezien de fase van planvorming waarin deze school zich 

bevindt, is de projectgroep van het project daar van mening, dat het niet verantwoord is om te komen tot een 

(gedeeltelijk) herontwerp van het gebouw/de voorzieningen. Het toekomstbudget voor Kindcentrum Vosholen 

is (nog) wel gereserveerd voor dit project om direct na oplevering te bezien welke quick-wins er te halen zijn. 

Voor het overige deel wordt dit budget gezien als een reserve, waar vanuit andere projecten, onderbouwd, 

aanspraak kan worden gemaakt. De bedragen voor deze projecten zijn zichtbaar gemaakt in het 

verdelingsvoorstel. 
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b) Schoolgebouwen met een relatief korte cascohorizon (2030) krijgen budget om “quick-wins” uit 
te voeren; 

c) Het Voorgezet Onderwijs krijgt  het regionaal toegewezen budget op basis van vierkante 
meters, en is zelf verantwoordelijk voor de inzet (en verantwoording) daarvan; 

d) De nieuwbouwprojecten die in de samenwerkingsovereenkomsten van de voormalige gemeente 
staan, krijgen het volledige regionale budget op basis van vierkante meters Door de 
voorgestelde verdeling zijn er voldoende middelen vrij te maken om te komen tot vervangende 
nieuwbouw voor: De Wiekslag, Heidemeer, Van Heemskerckschool en De Lichtbron. 

 
Verdelingsprincipes die voor één gebouw gelden: 
e) Gezien de complexiteit van de opgave en de onzekerheid over de oplossingsrichtingen behoudt 

De Borgstee vooralsnog  het volledige budget op basis van vierkante meters in het gebouw; 
f) Voor Kindcentrum Vosholen wordt 50% van het budget op basis van vierkante meters 

gereserveerd. Hiervan wordt tijdens de bouw geen gebruik gemaakt. Dit bedrag wordt na 
gereedkomen van het gebouw vastgezet. Eventueel overschot wordt door de gemeente over de 
overige projecten worden herverdeeld. 

g) Conform eerdere afspraken gemaakt in het scholenprogramma (raadsbesluit) behoudt het 
Multifunctionele deel van de Ruitenvelder het volledige budget op basis van vierkante meters. 

 

In deze tabel staan de schoolgebouwen die bouwkundig versterkt worden, met daarachter het 

budget vanuit het Scholenfonds. In de laatste kolom staat aangegeven als dit budget wordt ingezet 

voor beperkte maatregelen of dat de oorspronkelijke verdeling vanuit de regio is gehanteerd.  

School(gebouw) Budget toekomstpakket op basis van 
quickscan 

Galjoen 108.240 Quickwins 

WA Scholtenschool (MFC Foxhol) 1.094.000 Initiële verdeling 

Jan Ligthartschool 77.880 Quickwins 

Walstraschool 117.260 Quickwins 

De Driespan en De Ster (De Borgstee) 1.225.368 Initiële verdeling 

De Meent 112.640 Quickwins 

Inspecteur Amerikaschool (MFC Noordsuythoeve) 317.020 Quickwins 

 

7. Historische context 
In 2015 is het scholenprogramma van de NAM (onder procesleiding van Weusthuis & Partners) 
gestart als gevolg van de aardbevingen in Groningen. Binnen dit programma zijn alle 
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schoolgebouwen2 en gymzalen geïnspecteerd. Daaruit is gebleken dat al deze gebouwen 
bouwkundig versterkt moeten worden. Binnen het programma hebben wij als gemeenten de 
mogelijkheid gekregen om de gevolgen van de demografische en onderwijskundige ontwikkelingen 
te betrekken. Daarom hebben we met schoolbesturen van het basis- en voortgezet onderwijs 
plannen gemaakt voor het zoveel mogelijk bundelen van de onderwijshuisvesting en leegstand op 
te heffen.  

 
In 2016 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en 
Slochteren de programmaplannen Huisvesting Onderwijs vastgesteld. Doelstelling is het realiseren 
van frisse, veilige en toekomstbestendige scholen. Er zijn drie type projecten te onderscheiden:  

a) Bestaande schoolgebouwen bouwkundig versterken en aanvullen met maatregelen gericht op 
toekomstbestendig gebruik (duurzaamheid, functionaliteit en gezond leefklimaat). 

b) Vervangende nieuwbouw plegen voor bestaande schoolgebouwen eveneens in combinatie met 
maatregelen gericht op toekomstbestendig gebruik. 

c) Resterende projecten. 

 
Ten behoeve van de verduurzaming van de bestaande en nieuwe scholen heeft het Ministerie van 
Economische zaken €23,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de negen Groningse 
aardbevingsgemeenten. Op basis van een regionale verdeelsleutel (bedrag per vierkante meter) is 
een budget van € 15.463.000 voor Midden-Groningen beschikbaar (Zie bijlage). Dit alles is 
vastgelegd in het convenant “aardbevings- en toekomstbestendige scholenbouw” van 28 oktober 
2018. 

 

8. Argumenten 

Het college heeft met bovenstaande argumentatie ingestemd met het verdelen van het 

toekomstbudget voor de bouwkundig te versterken scholen, zodat de drie programmaplannen HSSM 

kunnen worden vervolgd. Het halen van de planning is gewenst vanwege de inspanningsverplichting 

die de HSSM-gemeenten door ondertekening van de SOK’s zijn aangegaan. De raad wordt vanuit 

haar controlerende rol gevraagd de verdeling van het budget definitief vast te stellen en daarmee 

het college de ruimte te geven het programma op de ingezette wijze te vervolgen en het college 

eventueel wensen mee te geven voor de verdere uitvoering. 

9. Kanttekeningen en risico’s 

De afweging tussen bouwkundige versterken en nieuwbouw van schoolgebouwen heeft een aantal 

consequenties:  

 In deze situaties zijn meer mogelijkheden voor het creëren van toekomstbestendige 

schoolgebouwen maar daardoor ook meer werk voor betrokkenen (ook al gaat het om 

                                                 
2 Enkele schoolgebouwen (gemeente Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde) vallen buiten de contour en zijn dus niet 

opgenomen in dit programma. 
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zogenoemde conceptscholen en is het niet vergelijkbaar met regulier nieuwbouwproject van 

een schoolgebouw) 

 Mogelijk moeten er kosten gemaakt worden voor tijdelijke huisvesting als op de huidige locatie 

van een school een nieuwe school wordt gebouwd. Hierbij streven we naar gebruik van vrij 

komende gebouwen (bijvoorbeeld de Theo Thijssenschool locatie Boswijk na oplevering van 

Kindcentrum Vosholen). In geval van bouwkundige versterking van deze schoolgebouwen zijn 

afspraken met de NAM gemaakt.  

 Het is van groot belang om de heroverweging op een goede manier met gebruikers, 

omwonenden en andere betrokkenen te communiceren. In sommige gevallen zijn gebouwen 

recent verbouwd/gerenoveerd en is een gebouw momenteel goed bruikbaar. Dit kan een 

verkeerde indruk wekken, bijvoorbeeld omdat mensen denken dat er verspilling van geld 

plaatsvindt terwijl het tegendeel het geval is. Daar moet in de communicatie aandacht voor 

zijn. 

 Tijdens de uitvoering van de quickscan was er beperkt zicht op de benodigde 

versterkingsmaatregelen. Nu we aanvullende informatie hebben, heeft dat er in twee situaties 

toe geleid dat er gebruik gemaakt wordt van maatwerkoplossingen. Dat is bij: De Meent en Het 

Galjoen. Bij deze twee schoolgebouwen is gebleken dat de maatregelen voor bouwkundige 

versterking afwijken3, waardoor een groter deel van de kosten voor verduurzamen ten laste 

komen van toekomstbudget. In dergelijke gevallen maken we op projectbasis 

maatwerkafspraken. Hiervoor is een budgettaire reserve opgenomen in het verdelingsvoorstel. 

Om vervolgens snel te kunnen handelen hebben de schoolbesturen ingestemd met het feit, dat 

de gemeente zonder verder overleg met de gehele stuurgroep Midden-Groningen 

Scholenprogramma kan komen tot maatwerkafspraken. 

 Er zijn in het scholenprogramma geen middelen opgenomen voor het aanpassen en in orde 

maken van de openbare ruimte rondom de scholen. Deze middelen zal de gemeente per project 

wel moeten inzetten omdat de werkzaamheden wel noodzakelijk zijn. Omdat dit af te 

schrijven kosten zijn over een langere periode ontstaan hierdoor relatief kleine verhogingen 

van de rentelasten in de begroting. Omdat er per ontwerp en per locatie moet worden gekeken 

wat er nodig is, kan nu nog niet een inschatting gemaakt worden van de totale kosten die 

hiermee gemoeid zijn.  

 Als de raad besluit niet over te gaan tot nieuwbouw van betreffende schoolgebouwen kan een 

deel van het toekomstbudget mogelijk daarmee niet ingezet worden voor de andere projecten 

binnen de gemeente, en vloeien de middelen terug naar de regio. 

 

 

                                                 
3 Dit is van groot voordeel voor de gebruikers, omdat de bouwkundige versterking in een of twee zomervakanties kan 

plaatsvinden en zij geen gebruik hoeven maken van tijdelijke huisvesting. 
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10. Financiële paragraaf 

Het budget voor het toekomstpakket van € 15,4 miljoen is in 2017 reeds beschikbaar gesteld door 

de gemeenteraden (HSSM) en afkomstig uit een rijksbijdrage. Per project kan een overschrijding 

dan wel een onderbesteding van budget zijn. Een deel van het macrobudget is niet verdeeld zodat 

maatwerkafspraken bekostigd kunnen worden (zie bij bovengenoemde kanttekeningen en risico’s).  

Als er een onderbesteding is op projectniveau vloeit dit terug naar het macrobudget. 

 

De investeringen in de toekomstpakketten worden gedekt vanuit de reserve Scholenfonds die wordt 

gevoed vanuit rijksbijdragen in de periode 2016-2035. Bij de scholen waarbij gekozen wordt voor 

nieuwbouw geldt moet vanuit BBV regelgeving gekozen worden voor een iets andere aanpak. 

 

De boekwaarde van deze schoolgebouwen wordt conform de BBV in één keer ten laste van de 

exploitatie gebracht. De boekwaarde (excl. grondwaarde) van de vier betreffende scholen bedraagt 

eind 2019 € 3,0 miljoen. De dekking van deze eenmalige kosten bestaat uit een onttrekking aan de 

reserve Scholenfonds van € 3,0 miljoen.  

 

De netto investeringslast voor de vier conceptscholen bedraagt in totaal € 4,0 miljoen (zie 

onderstaande tabel.) De kapitaallasten daarvan bedragen in het eerste jaar na activeren € 204.000. 

Dit is ongeveer gelijk aan de huidige kapitaallast van deze vier scholen in de begroting 2018.    

 

In de onderstaande tabel staan de scholen waarbij overgegaan wordt tot nieuwbouw en de mede 

daarvoor beschikbaar gestelde bedragen vanuit het toekomstbudget. 

 

 
 

 

11. Communicatie 

Over de maatregelen in dit voorstel is met direct betrokkenen al langere tijd contact. De 

maatregelen zijn vaak complex en dus heeft dat goed overleg gevraagd van alle betrokkenen.  

School

Toegewezen

toekomstpakket

De Wiekslag 808.356€                   

Lichtbron (v Heemskerckstr.) 192.196€                   

Van Heemskerkschool 1.718.017€                

t Heidemeer 1.327.763€                

totaal 4.046.332€                
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Zodra de volledige verdeling, inclusief heroverwegen van bepaalde projecten door de raad is 

vastgesteld, kan er volop worden gecommuniceerd met alle gebruikers van de gebouwen, de 

omwonenden en verdere belanghebbenden en kan ook de pers betrokken worden bij alle 

gebeurtenissen. Er zijn vanuit het onderdeel scholenprogramma afspraken gemaakt om de 

communicatie met alle partijen zo geordend en gecoördineerd mogelijk te laten verlopen. 

12. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Om te komen tot het voorstel is een groot aantal actoren betrokken geweest. In onderstaande 

schema zijn de stappen in chronologische volgorde opgesomd.  

Regionaal convenant voor macroverdeling en besteding budget (28 oktober 2016) 

Commitment schoolbesturen op 30 maart 2017 voor het uitvoeren van quickscan (opname 

gebouwen, enquête gebruikers en interview schoolbesturen) door adviesbureau 

Uitvoeren quickscan (juni tot en met december 2017)en gesprekken Centrum voor Veilig Wonen 

over aanpak en (voorlopige) uitkomsten 

Bilaterale gesprekken schoolbesturen over voorlopige uitkomsten en gevolgen quickscan (september 

2017) 

Bespreking voorlopige uitkomsten met o.a. huisvestingsadviseurs van de scholen d.d. 28 september 

2017 

Verdeelvoorstel obv quicscan gedeeld met schoolbesturen (stuurgroep d.d. 2 november 2017) 

Reactie op eerste verdeelvoorstel van schoolbesturen (d.d.  21 november 2017): waardering voor 

zorgvuldige aanpak en verzoek een aantal wijzigingen door te voeren. Deze zijn gehonoreerd. 

Gewijzigd verdeelvoorstel vastgesteld in stuurgroep (d.d. 25 januari 2018) 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma  

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
 

 



   

 Pagina: 9 van 10 

 Datum: 19 maart 2018 

 Zaak: 2018-006127 

 

 

 

 

Bijlage I: 

Overzicht scholen 
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Slochteren   €     4.125.809    

 De Kinderboom     

 De Wegwijzer  1.307  

 Ruitenvelder (schooldeel)     

 De Oetkomst  886  

 Springplank     

 Zonnewijzer  3.241  

 De Ent (geschat op 174 m²)     

 De Wiekslag  1.147 ja 

 De Meent  1.024 ja 

 Driespan  6.696 ja 

 De Ster      

 Ruitenvelder (MF-deel)  878  

 Eemsdeltacollege  niet relevant  

     

Hoogezand Sappemeer   €     9.278.385    

 Regenboog  1.586 ja 

 t Vlot      

 CSG Rehoboth  0  

 Theo Thijssen Boswijk     

 Theo Thijssen Vosholen  3.589  

 st. Antoniusschool     

 De Hoeksteen     

 De Schakel  niet relevant  

 De Tweemaster     
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 St. Gerardus Majella     

 Het Ruimteschip     

 Nico Bulderschool  niet relevant  

 SSBO Zwaaikom     

 Lichtbron (v. Heemskerckstr.)  niet relevant ja 

 AjC LvdS6  niet relevant  

 Ajc LvdS4     

 Galjoen  984 ja 

 Van Heemskerkschool  niet relevant ja 

 Heidemeer  niet relevant ja 

 Walstraschool  1.066 ja 

 Jan Ligthartschool  708 ja 

 WA Scholtenschool  967 ja 

     

Menterwolde   €     2.058.438    

 De Wegwijzer  niet relevant  

 De Tandem     

 Insp. Amerikaschool   2.882 ja 

 
 

 

 

 

  

 

 

 




