
1 
 

 

  

 

Projectplan - Rutger Kopland 

Gemeente Midden-Groningen 14-04-2020 

t.b.v. Besluitvorming raad 

 

8 APRIL 2020 
      



2 
 

INHOUDSOPGAVE 

1 Samenvatting ................................................................................................................................... 3 

2 Inleiding ........................................................................................................................................... 4 

3 Beleidsafspraken tot nu toe ............................................................................................................ 6 

3.1 Visie op hoofdlijnen ................................................................................................................. 6 

3.2 Programmaplan scholen Slochteren ....................................................................................... 6 

3.3 Samenwerkingsovereenkomst ................................................................................................ 6 

3.4 Onderzoeken bouwkundige versterking locatie Singellaan .................................................... 7 

3.5 Verdeling toekomstbudget ...................................................................................................... 7 

4 Nieuwe opgave ................................................................................................................................ 8 

4.1 Uitgangssituatie ....................................................................................................................... 8 

4.2 Inzet ......................................................................................................................................... 9 

4.3 Programma van eisen .............................................................................................................. 9 

5 Haalbaarheid met business case ................................................................................................... 10 

5.1 Maatschappelijke haalbaarheid ............................................................................................ 10 

5.2 Financiële haalbaarheid: business case ................................................................................. 10 

6 Planning ......................................................................................................................................... 12 

 

 



3 
 

1 SAMENVATTING 

Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta heeft aangegeven haar vestiging in Siddeburen te willen 
handhaven.  Voor het huidige pand aan de Singellaan 10 geldt een versterkingsnoodzaak. Naast de 
versterkingsnoodzaak zijn er een aantal bijkomende uitdagingen: het ruimtetekort in het bestaande 
schoolgebouw, de benodigde tijdelijke huisvesting en de te behalen eindkwaliteit. Gezien deze 
uitdagingen is gezocht naar een structurele, goede huisvestingsoplossing voor de Rutger Kopland 
School. 
 
In dit projectplan is een plan uitgewerkt wat uitgaat van versterking, verduurzaming, uitbreiding en 
verdere aanpassing van de huidige locatie van OBS de Springplank aan de Poststraat 1 te Siddeburen 
zodat deze geschikt wordt voor het gebruik als onderwijslocatie voor Voortgezet Onderwijs. Doordat 
bij deze werkzaamheden het totale gebouw wordt aangepakt, is het resultaat, dat er bij oplevering 
sprake is van een kwaliteit die gelijk is aan nieuwbouw. 
 
Het schoolgebouw aan de Poststraat komt beschikbaar na oplevering van het nieuw te bouwen 
kindcentrum in Siddeburen. De uitvoering van dit project staat gepland aansluitend aan oplevering 
van het nieuw te bouwen kindcentrum. 
 
Gezien de onderliggende kostenopzet op hoofdposten en het zicht op dekking vanuit het 
Scholenprogramma is het advies om het bouwplan voor de Rutger Kopland College uit te werken.  
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2 INLEIDING  

 
De afgelopen jaren is het aardbevingsbestendig maken van gebouwen een belangrijk thema in 
Groningen. Hoofddoel: de veiligheid van de inwoners te garanderen. Voor het aardbevingsbestendig 
maken van de scholen in de regio en per gemeente is een programmaplan opgesteld, zo ook in de 
gemeenten die met ingang van 01-01-2018 de gemeente Midden-Groningen vormen (de voormalige 
gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren). Tussen betrokken partijen zijn als 
nadere uitwerking van de eerdere programmaplannen samenwerkingsovereenkomsten vastgesteld.  
 
In 2018 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen de gemeente Midden-
Groningen, de betrokken schoolbesturen en de NAM. Deze vervangt de 
samenwerkingsovereenkomsten van de vroegere gemeenten die daarmee zijn komen te vervallen. 
Onderdeel van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst van 2018 vormt onder meer de 
huisvesting van de Rutger Kopland School te Siddeburen. 
 
Op 28 mei 2019 is door het bestuur van Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta bekend gemaakt 
dat het schoolbestuur de vestiging in Siddeburen wil handhaven in plaats van het realiseren van een 
nieuwe voorziening buiten de gemeente Midden-Groningen. 
Daarmee is een project toegevoegd aan het scholenprogramma van de gemeente Midden-
Groningen. 
 
In december 2019 is de versterkingsverantwoordelijkheid door de gemeente overgenomen van de 
NAM/CVW. Geconstateerd moet worden, dat NAM/CVW (mede door het besluitvormingstraject 
binnen het Voortgezet Onderwijs) niet tot planvorming is gekomen voor de versterking van de 
bestaande locatie van de Rutger Kopland School. 
 
Om binnen een aanvaardbaar tijdspad te komen tot een veilige en toekomstbestendige huisvesting is 
onderhavig projectplan samengesteld.  
 
In dit projectplan is een plan uitgewerkt wat uitgaat van versterking, verduurzaming, uitbreiding en 
verdere aanpassing van de locatie Poststraat 1 te Siddeburen. De locatie waar nu OBS de Springplank 
is gehuisvest. Dit schoolgebouw komt beschikbaar voor ontwikkeling na oplevering van het nieuw te 
bouwen kindcentrum in Siddeburen.  
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Dit Projectplan Siddeburen– Ruter Kopland School wil voorzien in de benodigde onderbouwing om 
te komen tot besluitvorming. 
 
In dit projectplan komen na deze inleiding aan de orde:  

 De beleidsafspraken uit het Programmaplan scholen gemeente Slochteren (2016) en uit de 
huidige samenwerkingsovereenkomst (2018 (hoofdstuk 2); 

 De actuele opgave met programma van eisen en locatie-aspecten (hoofdstuk 3); 

 Haalbaarheid, zowel maatschappelijk als financieel (hoofdstuk 4); 

 Planningsstappen (hoofdstuk 5). 
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3 BELEIDSAFSPRAKEN TOT NU TOE 

3.1 Visie op hoofdlijnen 

Begin 2015 is het scholenprogramma van start gegaan. Eerst heeft visievorming plaatsgehad: waar 
willen we met onze scholen in de toekomst naar toe? Om adequaat op die vraag te kunnen reageren, 
is niet alleen naar de bouwtechnische staat van gebouwen gekeken, ook naar de verwachte 
ontwikkelingen van leerlingenaantallen. De visievorming op hoofdlijnen heeft geresulteerd in een 
regionaal scholenprogramma: Programmaplan Huisvesting Scholen 20151. Doel is te komen tot een 
duurzame huisvestingssituatie voor het onderwijs. 

3.2 Programmaplan scholen Slochteren  

Volgend op deze regionale planvorming is per gemeente een huisvestingplan voor het onderwijs 
opgesteld. Ten tijde van het opstellen hiervan betrof dit de scholenprogramma’s van de (voormalige) 
gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren.  Met het samengaan van deze drie 
gemeenten in de nieuwe gemeente Midden-Groningen (1-1-2018) zijn de scholenprogramma’s 
uitgangspunt van beleid geworden voor de nieuwe gemeente. 
Voor dit projectplan is relevant het door de raad van de voormalige gemeente Slochteren 
vastgestelde Programmaplan onderwijshuisvesting gemeente Slochteren 2016-2020 (samenstelling 
Weusthuis Associatie).  
 
In het door de raad van Slochteren vastgestelde programmaplan2 is het volgende opgenomen ten 
aanzien van de visie van het schoolbestuur op De Rutger Kopland School: 
 
“Ook het middelbaar onderwijs in de regio krijgt te maken met een behoorlijke daling van 
het aantal leerlingen. Met het oog daarop is het niet waarschijnlijk dat Eemsdeltacollege 
Siddeburen en Dollard College Woldendorp tot in lengte van jaren zelfstandig kunnen 
doorgaan. De betrokken schoolbesturen willen voor de leerlingen in deze regio het 
onderwijsaanbod en de keuzemogelijkheden zo groot mogelijk houden. Daarom hebben 
ze besloten om met elkaar te bekijken wat de beste oplossing zal zijn voor de toekomst 
van deze beide vestigingen. De schoolbesturen verwachten dat er volgend jaar meer 
duidelijkheid is.” 
 

3.3 Samenwerkingsovereenkomst 

Als uitwerking van het Programmaplan zijn voor de drie gemeenten die nu Midden-Groningen 
vormen samenwerkingsovereenkomsten opgesteld tussen enerzijds de betrokken gemeenten en de 
betrokken schoolbesturen en anderzijds de Nederlandse Aardoliemaatschappij BV (NAM).  
Na de vorming van de nieuwe gemeente is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld 
tussen de betrokken partijen.  Deze samenwerkingsovereenkomst (afgekort: SOK) is op 23-08-2018 
ondertekend. Taakverdeling, financiële afspraken en rechtsverhoudingen zijn erin vastgelegd. Het 
gaat in de overeenkomst deels om inhoudelijke afspraken, deels om procesafspraken.  
In de SOK wordt als vervolg op het eerdere programmaplan aangegeven welke schoolgebouwen 
bouwkundig moeten worden versterkt en in welke gevallen nieuwbouw het beste is.  

                                                           
1
 Programmaplan Huisvesting Scholen, Plan van aanpak in het kader van het bouwkundig versterken van  schoolgebouwen 

in het Groningse gaswinningsgebied, i.o.v. 11 Groningse gemeenten met aardbevingsrisico,  eindversie september 
2016, projectnr.: 200 01. 
2 Programmaplan onderwijshuisvesting gemeente Slochteren2016-2020, i.o.v. 11 aardbevingsgemeenten, oktober 2016. 
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In de samenwerkingsovereenkomst van 2018 is voor De Rutger Kopland School het volgende 
opgenomen: 
 
“Voor het volgende gebouw (RED: de Rutger Kopland School) geldt dat er nog geen definitief besluit is 
genomen over de transitie, hangende de ontwikkeling van het VO in de regio. Er wordt uitgegaan van 
nieuwbouw op een nader te bepalen locatie (RED: buiten de gemeente Midden-Groningen). Het 
definitieve besluit hierover wordt vóór 1 januari 2019 door het schoolbestuur genomen, met 
oplevering van het definitieve gebouw uiterlijk in 2021. Betreft: Singellaan 10, 9628 AL te Siddeburen, 
in gebruik door het Eemsdeltacollege.” 
 

Intentie van deze formulering was met name het ruimte bieden aan de schoolbesturen in het 

voortgezet onderwijs om gezamenlijk tot een herschikking te komen van het aanbod voortgezet 

onderwijs in de driehoek Winschoten-Appingedam-Hoogezand. 

Nu er van een herschikking geen sprake meer is en het schoolbestuur heeft aangegeven de vestiging 
in Siddeburen te handhaven, maakt de huisvesting van deze school weer onderdeel uit van het 
scholenprogramma van Midden-Groningen.  
 

3.4 Onderzoeken bouwkundige versterking locatie Singellaan  

Het bestaande gebouw aan de Singellaan is onderzocht in het kader van het bouwkundig versterken. 
Dit is vastgelegd in een inspectierapport  (BD5879.74064 d.d. 5-11-2015).  
 
Een versterkingsplan op basis van recentere NPR is niet beschikbaar. 
 
Het bouwjaar van deze onderwijsvoorziening (1954), het ontbreken van tussentijdse renovatie het 
bestaande ruimtetekort zijn redenen om geen onderzoek te doen naar de versterkingsmaatregelen 
op basis van de huidige NPR.  Ook als het gebouw tegen aanvaardbare kosten te versterken is, dan is 
een grote investering benodigd om het gebouw te laten voldoen aan huidige eisen (frisse scholen 
klasse B, duurzaamheid en aanvullende ruimtebehoefte). 
 
De bijdrage van de NAM conform SOK is destijds op basis van het inspectierapport zodanig 
vastgesteld, dat er voor wat betreft het leerlingenaantal van de locatie Siddeburen een acceptabele 
casus voor nieuwbouw buiten de gemeente zou kunnen ontstaan. 
 

3.5 Verdeling toekomstbudget 

De gemeente Midden-Groningen heeft de middelen vanuit het Convenant Scholenfonds voor wat 
betreft het deel “toekomstbudget” verdeeld. Deze verdeling is vastgesteld door de raad op 17 mei 
2018. 
 
Voor de Rutger Kopland School zijn de initiële middelen vanuit het toekomstbudget vastgesteld door 
de raad. Dit omdat het project zou worden overgedragen aan een andere gemeente.  
 
Deze middelen kunnen dan ook worden ingerekend in de nu uit te werken oplossing. 
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4 NIEUWE OPGAVE 

4.1 Uitgangssituatie 

De huidige situatie van de Rutger Kopland School in Siddeburen is als volgt samen te vatten: 
Naam:  Rutger Kopland School 
Ligging:  Singellaan 10, 9628 AL Siddeburen 
Bestuur:  Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta 
Functie: voorziening voor regio;     

Gymzaal niet in school.  
Bouwjaar: De Rutger Kopland School is oorspronkelijk in 1954 gebouwd. In 2002 is het 

gebouw uitgebreid.  
Leerlingental:  184 leerlingen (1 oktober 2019);  
Oppervlakte: circa 1.200 m²; enkellaags met kap 
 
Overige maatschappelijke functies in/bij school: 

- 
Situering:  school maakt onderdeel uit van de woonwijk.   
Planologie: Bestemming: maatschappelijk & karakteristiek 
 

 
 

 
 
 
Figuur 2/3: Huidige planologische regeling Rutger Kopland School (bestemmingsplan Hellum-Siddeburen & 
facetbestemmingsplan karakteristieke objecten). 
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4.2 Inzet 

Nu het schoolbestuur heeft aangegeven de vestiging in Siddeburen te handhaven, is het aan de 
gemeente om te komen tot een veilige en toekomstgerichte onderwijsvoorziening.  
 
Feitelijke situatie: 

1. Er is een structureel ruimtetekort in de school van 448 m2 (huidig oppervlak (1.200m2) v.s. 
normatieve ruimtebehoefte (1.648 m2). 

2. Het bestaande casco laat zich niet/slecht verduurzamen. 
3. Wordt gekozen voor versterking van het huidige gebouw, dan zal er voor de periode van 

versterking en verduurzaming tijdelijke huisvesting noodzakelijk zijn. 
4. Er is een realistisch alternatief beschikbaar. 

 
De inzet van dit projectplan is de huidige locatie van OBS de Springplank, Poststraat 1 te Siddeburen, 
te gaan benutten als permanente huisvesting voor de Rutger Kopland School. 
 
 
Weliswaar zou versterking van het huidige gebouw ook kunnen worden overwogen, echter dit levert 
daarmee nog geen toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Ook is het tijdspad om tot uitvoering 
van dit plan te komen naar verwachting nog ongunstiger dan het tijdspad waarbij de locatie 
Poststraat 1 geschikt wordt gemaakt. 
 
Renovatie/versterking/verduurzaming (tot bouwbesluitniveau) van de bestaande locatie van de 
Rutger Kopland School zou met zekerheid meer dan 50% van de kosten van nieuwbouw bedragen. 
Ook is fysiek de ruimte op het perceel niet aanwezig voor uitbreiding voor de benodigde aanvullende 
ruimtebehoefte. Dit staat op gespannen voet met het uitgangspunt zoals benoemd in bijlage 1, deel 
A.2.a van de Verordening Onderwijshuisvesting. Het relevante tekstdeel is hieronder opgenomen. 
 

 
 
De benodigde investering op de locatie Poststraat is ook hoog in verhouding tot de investering bij 
volledige nieuwbouw. Echter de mogelijkheden die het casco van dit gebouw biedt, levert een 
eindresultaat wat vergelijkbaar is met nieuwbouw.  

4.3 Programma van eisen 

Net als veel andere voorzieningen heeft ook de Rutger Kopland School te maken met krimp. Op basis 
van de leerlingenprognoses en het specifieke onderwijsaanbod van de school wordt verwacht dat de 
school langjarig haar bestaansrecht zal kunnen behouden. 
 
Uitgangspunt is, dat de ruimtebehoefte van de school wordt afgestemd op beschikbare 
leerlingenprognose. Hierover is overeenstemming tussen gemeente en schoolbestuur. 
 
Om te kunnen beoordelen of de locatie aan de Poststraat 1 geschikt te maken is voor de Rutger 
Kopland School is een Programma van Eisen uitgewerkt inclusief vlekkenplan. Dit Programma van 
Eisen is gekoppeld aan een investeringsraming. 
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5 HAALBAARHEID MET BUSINESS CASE 

5.1 Maatschappelijke haalbaarheid 

Voor de maatschappelijke uitvoerbaarheid wordt op de volgende zaken gewezen: 
1. Het Programmaplan Huisvesting scholen is door de gemeenteraad van de voormalig gemeente 

Slochteren in 2015vastgesteld. 

2. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Midden-Groningen, betrokken 

schoolbesturen én de NAM is op 23 augustus 2018 vastgesteld. 

3. Het schoolbestuur heeft op 27 mei 2019 aangegeven haar vestiging in Siddeburen te handhaven. 

4. De gemeente heeft de versterkingsverantwoordelijkheid op 19 december 2019 van de NAM 

overgenomen. 

5. Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta heeft opdracht gegeven tot samenstelling van een 

Programma van Eisen, gebaseerd op gebruik van de locatie Poststraat 1. 

6. Met de inzet van de Springplank wordt tijdelijke huisvesting tijdens een bouwkundige versterking 

van het huidige gebouw van de school voorkomen 

7. Met de inzet van locatie Poststraat 1 wordt een nabije investering in levensduur verlengende 

renovatie voor de Rutger Kopland School voorkomen (ex Verordening Onderwijshuisvesting 

gemeente Midden-Groningen). 

8. Met de inzet van de Springplank wordt een (planologisch) passende invulling gegeven aan de 

locatie. 

9. Met het gebruik van de locatie Poststraat 1 ontstaat een duurzaam, onderhoudsarm gebouw. 

10. Sinds de overname van de versterkingsverantwoordelijkheid door de gemeente kan de gemeente 

zonder afstemming met NAM/CVW/NCG een besluit nemen ten aanzien van nieuwbouw. 

11. Met de schoolbesturen binnen de gemeente is afstemming geweest over deze casus. 

12. Bij inloopavonden en in nieuwsbrieven is de mogelijkheid om de locatie Poststraat 1 in zetten 

voor de Rutger Kopland School gedeeld. Hierop is vanuit Siddeburen positief gereageerd.  

 

5.2 Financiële haalbaarheid: business case 

 Uitgangspunten projectplan Siddeburen – Rutger Kopland School   
1. De kosten voor versterking zijn eind 2019 bepaald op basis van historisch overeengekomen 

bedragen. Er is geen actueel onderzoek beschikbaar voor de huidige locatie van de Rutger 

Kopland School om te kunnen beoordelen of deze middelen voldoende zijn om deze locatie te 

versterken. Doordat het huidige gebouw een groot ruimtetekort laat zien en de kavel geen 

realistische mogelijkheid biedt tot uitbreiding de optie “handhaving locatie Singellaan 10” alleen 

op hoofdposten inzichtelijk gemaakt. Onderzoek naar de benodigde versterkingsmaatregelen op 

basis van de NPR9998:2018 is (nog) niet uitgevoerd gezien het kapitaalsbeslag van een dergelijk 

ontwerptraject en het feit dat uitvoering weinig waarschijnlijk is. 

2. Het bestaande schoolgebouw aan de Singellaan zal terugvallen aan de gemeente. Gezien de 

karakteristieke bestemming lijkt het logisch om voor dit gebouw uit te gaan van verkoop met 

versterkingsplicht in combinatie met een sloopverbod door de koper (kettingbeding).  

3. De projectkosten voor gebruik van de locatie Poststraat 1 zijn gebaseerd op een extern 

opgestelde begroting op basis van het beschikbare VIIA-rapport alsmede het door het 

schoolbestuur aangeleverde Programma van Eisen. 
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4. Ten aanzien van de dekking is uitgangspunt, dat de middelen die ter beschikking staan van het 

traject voor versterking EN tijdelijke huisvesting kunnen worden ingezet in een “vernieuwbouw”-

variant. De overeenkomsten die hierover gesloten zijn met de NAM laten dit toe. 

5. De gemeente zal op termijn voor schoolgebouwen een verduurzamingsverplichting krijgen. Het 

lijkt logisch dat dit t.z.t. wordt opgenomen in een op te stellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

dan wel het “duurzaam MJOP”. Deze middelen zijn nu niet ingerekend in het projectplan.  

6. Met de school zijn overleggen gevoerd over gebruik van de locatie Poststaat 1. Bij de school 

bestaat draagvlak voor deze huisvestingsoplossing. Conform de WVO is Stichting Voortgezet 

Onderwijs Eemsdelta bouwheer. Gezien het risicoprofiel bij hergebruik van een bestaande locatie 

is het verzoek van de stichting dat de gemeente als bouwheer zal optreden. Dit is als 

uitgangspunt meegenomen in de kostenopzet.  

 

Een overzicht van kosten en dekking is opgenomen in de financiële bijlage.  

 

Kanttekeningen projectplan 

7. De out-of-pocket-kosten voor dit project zijn in alle scenario’s fors. Dit vraagt dekking uit eigen 

middelen van de gemeente. Het effect van deze hogere investering kan bij gebruik van de locatie 

Poststraat 1 worden gedempt door de langere afschrijvingstermijn. Daarbij wordt ook gelijk de 

kanttekening bij deze variant duidelijk: de ontwikkelingen ten aanzien van de krimp, maar ook 

ten aanzien van het onderwijs laten zich lastig voorspellen. Er is een kans dat binnen de termijn 

van 40 jaar dit gebouw geen onderwijsfunctie meer zal hebben. Door te kiezen voor een 

energieneutraal/duurzaam en flexibel in te delen casco wordt een voorziening getroffen die ook 

als het de onderwijsfunctie zou verliezen nog steeds van waarde kan zijn voor de kern 

Siddeburen. De keuze voor een langere of kortere afschrijvingstermijn hangt mede af van de 

omvang van de werkzaamheden aan het gebouw. Hierover kan pas zekerheid worden gegeven 

na afronding van het ontwerp. Ten aanzien van de afschrijvingstermijn zal dan ook worden 

geadviseerd op het moment van de definitieve kredietaanvraag. 
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6 PLANNING   

Gezien de uitgangspunten in dit projectplan (namelijk de inzet van de locatie Poststraat 1 ten 
behoeve van duurzame huisvesting voor De Rutger Kopland School) wordt van de volgende planning 
uitgegaan. In deze planning is uitgegaan van een voorspoedige ontwikkeling van KC Siddeburen. 
 

jaar 2020 2021 2022

kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Activiteit

Programma van eisen en dekking

Samenstelling ontwerpteam

Ontwerptraject en vergunningaanvraag

Bouwteamselectie

Bouwvoorbereiding

Uitvoering 

Ingebruikneming  
 


