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1. Voorstel 

1: Kennis nemen van de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het Kindcentrum 

Slochterveldweg 

2: Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een taakstellend krediet 

3: Vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging (2018-006) 

 

2. Inleiding 

Eén van de projecten uit het Scholenprogramma is het KC Slochterveldweg (werktitel). Een nieuw 

kindcentrum waarin OBS de Kinderboom / Ruitenvelder (fusieschool), CBS de Wegwijzer en 

kinderopvang gehuisvest gaan worden. Aan de Slochterveldweg, achter het lint van het dorp 

Slochteren, wordt de nieuwbouw nabij de sporthal de Duurswoldhal gerealiseerd.  

Op hetzelfde terrein is ruimte voor de kindertuinboerderij ’t Bokje. Dit is een burgerinitiatief wat 

op dit moment volop aan het fondsen werven is om de voorgenomen plannen te kunnen realiseren.  

 

De bundeling van deze functies zorgt voor een sterke kern aan het lint in Slochteren waar jong en 

oud elkaar kunnen ontmoeten. 

 

Het KC Slochterveldweg is het eerste nieuwbouwproject in het Scholenprogramma wat de bouwfase 

in gaat. Deze fase staat gepland voor het eerste kwartaal van 2019. Alle projecten in het 

Scholenprogramma moeten vóór 1 juli 2021 gerealiseerd en in gebruik genomen zijn. Oplevering 

van de nieuwbouw van het KC Slochterveldweg staat gepland in het vierde kwartaal van 2019.  

 

Aansluitend wordt het vrijkomende schoolgebouw van OBS de Kinderboom gebuikt als tijdelijke 

huisvesting van de leerlingen van GBS de Wiekslag waarvoor vervangende nieuwbouw wordt 

gerealiseerd. 

 

De middelen om het schoolgedeelte van de nieuwbouw te realiseren worden door de NAM 

ingebracht. Daarnaast bekostigd de gemeente een gedeelte en doen de schoolbesturen een 

bijdrage.  
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Naast de nieuwbouw van de school wordt de openbare ruimte (routing, parkeren, voorzieningen 

enz) aangepast aan de nieuwe situatie.  

Samen met de architect, diverse adviseurs, een aannemer en een installateur worden de 

bouwplannen in een bouwteam uitgewerkt. 

 

Na een positief besluit van de gemeenteraad krijgen de aannemende partijen opdracht voor 

realisatie.  

 

3. Publiekssamenvatting  

Naar aanleiding van de bevingsproblematiek en de kans om de scholen in de gemeente Midden-

Groningen bevingsbestendig, krimp-proof, duurzaam en toekomstbestendig te maken is het eerste 

nieuwbouwproject KC Slochterveldweg gereed voor uitvoering. In het kindcentrum worden de 

scholen OBS de Kinderboom, OBS de Ruitenvelder en CBS de Wegwijzer gehuisvest, samen met 

kinderopvang KidsFirst en Slochterborgje. Een kinderboerderij (burgerinitiatief) wordt in de 

nabijheid van het kindcentrum ontwikkeld.  

De omgeving wordt aangepast zodat het kindcentrum, de kinderboerderij en de bestaande 

Duurswoldhal goed en veilig te bereiken zijn en er een integrale kern voor ontmoeten, onderwijs en 

recreatie ontstaat.  

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol.  

5. Beoogd effect 

Na realisatie van het KC Slochterveldweg is er een bevingsbestendige, duurzame en flexibele 

onderwijsvoorziening gerealiseerd die minimaal voor de komende veertig jaar een duurzame 

onderwijsvoorziening garandeert. Het gebouw functioneert als basis om kinderen van nul tot en 

met dertien jaar te voorzien van kwalitatief integraal onderwijs. 

 

6. Historische context 

Naar aanleiding van de aardbevingsproblematiek is er na jaren van voorbereiding samen met de 

NAM en de schoolbesturen in de gemeente Midden-Groningen (MG) een 

samenwerkingsovereenkomst (SOK) aangegaan. De opgave om alle scholen in de gemeente MG 

bevingsbestendig uit te voeren staat in dit document beschreven. Omschreven is de vorm van 

bevingsbestendig maken, de vergoeding vanuit de NAM, het tijdspad en verdere spelregels die 

besproken zijn tussen de drie partijen (geld, tijd, kwaliteit).  

Als basis voor de SOK hadden de gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer 

een programmaplan gemaakt waarin gedetailleerd omschreven staat welke scholen er in de 

verschillende gemeenten zijn. Aanvankelijk waren er drie samenwerkingsovereenkomsten. In het 

derde kwartaal van 2018 is dit in verband met het ontstaan van de fusiegemeente MG 

samengevoegd tot één overeenkomst. 

 

De gemeente MG  heeft voor de versterkingsopgave van de scholen het Scholenprogramma Midden-

Groningen opgezet. Het Scholenprogramma Midden-Groningen maakt deel uit van het regionale 

Scholenprogramma. Later is het programma Gevolgen Gaswinning opgezet waarin de projecten 

anders dan scholen uitgevoerd worden. Het Scholenprogramma valt onder het programma Gevolgen 

Gaswinning. De beide programma’s zijn bemenst met collega’s uit de ambtelijke organisatie, ZZP-

ers en ingehuurd personeel. De programma’s functioneren naast de organisatielijn waarbij kennis 
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en expertise continu uitgewisseld worden.  

 

De uitvoering van alle projecten moet gereed zijn vóór 1 juli 2021 waarbij een aantal projecten in 

tijd aan elkaar verbonden zijn.  

 

Tijdens de informatieavond van 13 maart 2018 en 17 oktober 2018 is de gemeenteraad 

geïnformeerd over de voortgang van het scholenprogramma waar het KC Slochtervelweg deel van 

uit maakt.  

 

7. Argumenten 

7.1 Programmaplan: 

Tot uitvoering brengen Programmaplan Huisvesting gemeente Slochteren 2016-2020. 

 

Als basis voor de plannen van het Scholenprogramma in Slochteren ligt het Programmaplan 

Huisvesting gemeente Slochteren 2016-2020 ten grondslag. Dit programmaplan is opgesteld in de 

voormalig gemeente Slochteren.  

In dit programmaplan is een voorstel geformuleerd hoe om te gaan met de problematiek van krimp, 

aardbevingen en de behoefte voor toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen.  

De gemeenteraad van de voormalig gemeente Slochteren heeft op 10 november 2016 het 

programmaplan goed gekeurd. Door middel van dit voorstel worden de beoogde plannen voor het 

KC Slochterveldweg tot uitvoering gebracht.  

 

7.2 Samenwerkingsovereenkomst: 

Tot uitvoering brengen Samenwerkingsovereenkomst (SOK). 

 

Het bij punt 6-1 benoemde programmaplan is concreet gemaakt met de samenwerkingspartners 

(NAM, betrokken schoolbesturen en de gemeente) en verwoord in de SOK van 23 augustus 2018. 

Door middel van dit voorstel worden de beoogde plannen voor het KC Slochterveldweg en de 

gemaakte afspraken in de SOK tot uitvoering gebracht. 

 

7.3 Realiseren ontwerp: 

Tot uitvoering brengen ontwerp nieuwbouw: 

 

Samen met de scholen, kinderopvang, de architect, de adviseurs en de gemeente is er hard 

gewerkt om een ontwerp voor het nieuwe kindcentrum te maken. Onderwerpen als flexibiliteit, 

toekomstbestendig, bevingsbestendig, onderhoudsarm, exploitatie, esthetische inpassing zijn in het 

ontwerp verweven om een gebouw te realiseren waar minimaal de komende 40 jaar passend 

onderwijs kan worden geboden.  

De betrokken schoolbesturen zijn akkoord met het ontwerp . In bijlage 2 is het ontwerp toegevoegd 

aan dit voorstel.  
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8. Kanttekeningen en risico’s 

8.1 Beheer en eigendom: 

Het beheer en eigendom van het KC Slochterveldweg vooralsnog onderbrengen bij de gemeente 

Midden-Groningen. 

 

Volgens de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) ligt het eigendom en beheer van een schoolgebouw 

bij het schoolbestuur. Het eigendom wordt bij het einde van de bouw, afhankelijk van waar het 

bouwheerschap is belegd, overgedragen aan het schoolbestuur. 

 

Het hiervoor genoemde scenario is de meest simpele situatie waarin er één schoolbestuur in het 

schoolgebouw gehuisvest wordt. Met de huidige visie op onderwijshuisvesting waar in KC’s 

meerdere partijen en schoolbesturen gehuisvest zijn, is het overdragen aan één schoolbestuur niet 

altijd mogelijk. Kindcentrum Slochterveldweg en de diverse projecten in het Scholenprogramma 

zijn KC’s welke een reguliere eigendomsoverdracht volgens de WPO niet mogelijk maakt.  

 

Parallel aan het scholenprogramma wordt een ambtelijk voorstel uitgewerkt waarin, gelet op het 

gestelde in de WPO, de gemeentelijke visie in het kompas en gezamenlijk met de directe 

belanghebbenden een eigendomsconstructie is uitgewerkt voor de te ontwikkelen KC’s in het 

Scholenprogramma. 

 

Specifiek voor het kindcentrum Slochterveldweg is er ten tijde van het schrijven van het 

onderhavige voorstel nog geen definitieve eigendomsconstructie gekozen. Dit houdt in dat wanneer 

er vóór de oplevering nog geen definitieve keuze is gemaakt over de eigendomsconstructie, het 

eigendom en beheer bij de gemeente Midden-Groningen  wordt belegd. 

 

8.2 Subsidies: 

Subsidies gebruiken om een kwaliteitsimpuls aan het project te geven: 

 

Er wordt onderzoek gedaan of het project in aanmerking komt voor subsidies om de kwaliteit van 

het te realiseren kindcentrum te verhogen. Hiervoor is een marktpartij aangetrokken die het 

Scholenprogramma in de breedte ondersteunt bij deze zoektocht. Er wordt onder andere gekeken 

naar subsidies voor leefbaarheid, duurzaamheid en energiezuinigheid.  

Op dit moment is nog niet duidelijk om welke subsidies het gaat en welke bedragen er mogelijk 

beschikbaar komen.  

Daar waar er subsidies beschikbaar komen die onder de bevoegdheid van de gemeenteraad vallen, 

wordt hierover in een separaat schrijven geadviseerd. 

 

8.3 BTW compensatie: 

Mogelijk BTW compensatie als voordeel op de investering voor het KC Slochterveldweg berekenen 

tijdens de financiële afronding van het project. 

 

Of er voor de nieuwbouw BTW compensabel is, wordt per project bepaald en berekend. Dit gebeurt 

tijdens de financiële afronding van het project. In de financiële paragraaf wordt geen rekening 

gehouden met een mogelijke teruggave. Er wordt niet met een onzeker voordeel gecalculeerd.  
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8.4 Besluitvorming: 

Na een positief besluit van de gemeenteraad krijgen de aannemende partijen de opdracht voor 

realisatie.  

 

8.5 Bouwvergunning: 

Mogelijkheden op bezwaar tijdens bouwvergunningstraject. 

 

Op dit moment loopt het traject voor de bouwvergunning. Bij alle reguliere vergunningstrajecten 

hebben belanghebbenden het recht om bezwaar tegen de verleende vergunning te maken. Dit kan 

resulteren in vertraging van de gestreefde start van de bouw en de daaraan gekoppelde 

opleverdatum.  

 

8.6 Kindertuinboerderij: 

Integratie kindertuinboerderij in de omgeving.  

 

De ontwikkeling van de kindertuinboerderij op hetzelfde perceel is een burgerinitiatief en valt niet 

binnen de projectkaders van het KC Slochterveldweg. Uiteraard wordt er regelmatig afstemming 

gezocht met de initiatiefnemers zodat er een integraal geheel ontstaat.  

 

8.7 Duurswoldhal: 

Versterking Duurswoldhal maakt geen deel uit van het project KC Slochterveldweg. 

 

De versterking van de Duurswoldhal maakt geen deel uit van het scholenprogramma en wordt 

eventueel uitgevoerd in een separaat traject.  

In de herinrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden van de functionaliteiten van 

de hal en de aangrenzende sportvoorzieningen. 

Er is op dit moment geen zicht vanuit het Scholenprogramma op de versterking van de 

sportaccommodaties. Wachten op duidelijkheid voor de te nemen maatregelen voor de 

sportaccommodaties, in dit geval de Duurswoldhal, zou een blokkade voor de voortgang van het KC 

Slochterveldweg opwerpen.  

 

8.8 Omgeving: 

Integrale aanpak openbare ruimte maakt deel uit van het project.  

 

De technische uitwerking van de herinrichting van de omgeving loopt nog. Hiervoor zijn diverse 

werkgroep georganiseerd. De uitvoering is gereed voordat het nieuwe KC in gebruik wordt 

genomen.   

 

8.9 Wijziging bestemmingsplan: 

De bestemmingsplanwijziging is vastgesteld door de gemeenteraad en onherroepelijk.  

 

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni 2018 is door de gemeenteraad de bestemmings-

planwijziging ten behoeve van het KC Slochterveldweg behandeld en goedgekeurd. Tijdens de 

bezwaartermijn zijn er geen bezwaren ingediend waardoor de bestemmingsplanwijziging 

onherroepelijk is.  
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9. Financiële paragraaf 

Voor de inhoudelijke financiële toelichting zie de financiële bijlage 1 onder geheimhouding bij dit 

raadsvoorstel (kosten, baten, dekking). De geheimhouding is bekrachtigd tijdens de 

raadsvergadering van 29 november 2018. 

 

10. Communicatie 

Alle betrokkenen, zowel direct als indirect, worden op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven, 

bewonersbijeenkomsten, keukentafelgesprekken, persberichten, social media en de uitgebreide 

website van de gemeente Midden-Groningen (www.midden-groningen.nl/scholenprogramma).  

 

Op 20 november 2018 is de tweede inloopavond gepland voor de nieuwbouw waarbij de voortgang 

van de ontwikkeling gepresenteerd wordt. Hier laten we de stand van zaken zien en laten we zien 

wat er gedaan is met de input van de eerste inloopavond van juni 2018. 

 

Na positieve besluitvorming van de gemeenteraad wordt er een nieuwsbrief en persbericht 

uitgebracht. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Na goedkeuring van de raad wordt het project op dezelfde voet tot uitvoering gebracht waarbij er 

actief gecommuniceerd blijft worden met alle belanghebbenden.  

De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang door middel van de 

nieuwsbrieven en daar waar er aanleiding is, wordt er door de portefeuillehouder een toelichting 

gegeven op de stand van zaken. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

Bijlage: 

1: GEHEIM Financiën KC Slochterveldweg d.d. 14-11-2018 raad 

2: Tekeningen Slochterveldweg d.d. 14-11-2018  

3: SO-01 Schetsvoorstel terrein d.d. 14-11-2018 

4: concept-raadsbesluit nieuwbouw KC Slochterveldweg 


