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1. Voorstel 

1. In te stemmen met de overname van project versterking scholenprogramma door gemeente; 

2. Kennis te nemen van de consequenties en risico’s verbonden aan het voeren van regie over de 

projecten door de gemeente; 

3. Kennis te nemen van het feit dat op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op 

is gelegd op bijlage 1 op basis van artikel 10 lid 2 onder b Wob conform de onder argumenten 

weergegeven onderbouwing 

 

2. Inleiding 

Het scholenprogramma loopt al een aantal jaren in de gemeente Midden-Groningen en de 

voorgaande gemeenten van waaruit Midden-Groningen is ontstaan. De gemeente is altijd 

verantwoordelijk geweest voor de nieuwbouwprojecten in het programma en heeft in een 

samenwerkingsovereenkomst SOK met NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) en de 

schoolbesturen de versterkingsprojecten gevolgd die onder regie van het CVW werden uitgevoerd. 

De gemeente Midden-Groningen heeft geconstateerd dat de termijn om de scholen waar 

versterking nodig is te versterken erg krap begint te worden. Dat is niet in het belang van de 

gebruikers van de gebouwen. Daarnaast constateren het college en de gemeenteraad dat de 

situatie in de uitvoering van de versterking ver van ideaal is. In deze complexe situatie wordt het 

CVW als samenwerkingspartner in de SOK opgeheven waarbij het CVW als organisatie in een 

grootschalige en complexe reorganisatie met de NCG zit. Midden-Groningen ziet de inspanningen 

van de NCG om de versterking vlot te trekken en te versnellen en beoordeeld deze inzet positief. 

Tegelijkertijd is er wel sprake van een urgentie om de einddatum te halen voor de gebruikers van 

de schoolgebouwen. 
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Nu het CVW ophoudt te bestaan, moet een keuze gemaakt worden ten aanzien van de 

verantwoordelijkheid en aansturing van de versterking van acht projecten. 

De gemeentelijke organisatie en het daarin ondergebrachte programma gevolgen gaswinning waar 

het scholenprogramma deel van uitmaakt zien kansen om de versterking af te ronden te halen mits 

de versterkingsprojecten uit de SOK onder regie en verantwoordelijkheid van de gemeente worden 

uitgevoerd. 

U bent over deze ontwikkeling op de hoogte gebracht in de raadsbrief van 10 oktober 2019. 

De toename van het aantal projecten door deze voorgestelde stap in het scholenprogramma dat 

onder gemeentelijke verantwoordelijkheid valt, vraagt meer inzet van de organisatie. Het college 

heeft de ambtelijke organisatie gevraagd de randvoorwaarden te scheppen om de projecten tot 

een succes te maken. De organisatie heeft een uitvoeringsplan opgesteld hoe de projecten op een 

verantwoorde wijze en met de nodige waarborgen voor de toegenomen risico’s tot een goed einde 

kunnen worden gebracht. 

Midden-Groningen blijft streven naar een samenhangende aanpak in het gehele gaswinningsdossier. 

Alleen op die wijze kan de complexiteit en grote van de gevolgen voor de inwoners adequaat van 

een antwoord worden voorzien. Dat betekent dat alle disciplines binnen de gemeente betrokken 

zijn of worden wanneer dat nodig is en dat er actief naar samenhang tussen schade, versterken en 

het nationaal programma wordt gezocht. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook door de 

organisatieontwikkeling van de gemeentelijke organisatie te koppelen aan de kansen voor de 

toekomst die met en voor onze inwoners moeten worden gecreëerd. 

Het gaat om de volgende projecten in het scholenprogramma: 

Nu reeds onder gemeentelijke regie: 

Kindcentrum Hoogezand West (De Hoeksteen, De Schakel, De Tweemaster en 
Gerardus Majella) inclusief Wijkcentrum Spokie 

Kindcentrum Woldwijck 2 Nico Bulderschool, SSBO Zwaaikom  Ruimteschip 

Kindcentrum Slochterveldweg (De Wegwijzer / De Kinderboom / Ruitenvelder)   

Kindcentrum Kolham (De Oetkomst)   

Kindcentrum Siddeburen (De Zonnewijzer en De Spingplank)   

Van Heemskerck School 

OBS ’t Heidemeer 

GBS De Wiekslag 

GBS De Lichtbron 

 

Na overname van projecten ook onder gemeentelijke regie: 
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OBS De Meent   

OBS Inspecteur Amerikaschool   

Kindcentrum Zuidbroek (MFC Het Kwartet + uitbr. Wegwijzer)   

MFA De Borgstee (CBS de Ster + OBS Driespan)   

CBS Het Galjoen   

Jan Ligthartschool   

Walstraschool   

MFC Foxhol en OBS W.A. Scholtenschool   

Eemsdeltacollege - Rutger Kopland School   
 

 

Waarbij de laatste onder middelbaar onderwijs valt en daarmee onder regie van het schoolbestuur. 

3. Publiekssamenvatting 

In juli 2019 is bekend geworden dat het CVW eind 2019 ophoudt te bestaan. Een groot deel van het 

CVW gaat op dit moment over naar de NCG die omgevormd wordt tot de uitvoeringsorganisatie. Een 

deel van de versterkingsopgave voor de scholen in Midden-Groningen werd door het CVW 

uitgevoerd. De gemeente Midden-Groningen neemt deze taken over en sluit daarvoor een 

overeenkomst met NAM en de betrokken schoolbesturen. De verwachting is dat met deze stap de 

noodzakelijke versterking en aanpassing van de scholen kunnen worden gerealiseerd. Hiermee 

worden zowel de veiligheid van de gebruikers als de sprong voorwaarts voor de 

onderwijshuisvesting en voor het onderwijs het best gewaarborgd. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Met de overname van de versterkingsprojecten uit de SOK wordt het scholenprogramma groter in 

zijn financiële en organisatorische consequenties. De raad is het bevoegd orgaan om over de inzet 

van deze extra middelen te oordelen en daar controle op uit te oefenen. Uiteraard verzorgt het 

college de dagelijkse aansturing van de versterkingsprojecten. Voor de nieuwbouwprojecten had 

het college deze bevoegdheid reeds van u gekregen door uw instemming met het 

scholenprogramma inclusief toekomstpakket voor de scholen. 

5. Beoogd effect 

Het realiseren van veilige en hoogwaardige huisvesting voor het onderwijs in de gemeente Midden-

Groningen. 

6. Historische context 

Het scholenprogramma kent een complexe context met veel verschillende spelers. In het 

onderstaande overzicht wordt aan de hand van een globale tijdlijn de historische context geschetst 

waarbij de rol van de schillende betrokkenen wordt toegelicht.  

 

Jaar/periode  Gebeurtenis 
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16 augustus 2012 Op 16 augustus 2012 om 22.31 uur vond op een diepte van 3 kilometer er 

een aardbeving plaats bij Huizinge. De aardbeving had een geschatte 

magnitude van 3,6. Deze beving heeft een ommekeer betekent in het 

onderkennen van de ernst van de situatie in Groningen. 

2015 Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn alle 

schoolgebouwen in het bevingsgebied in 2015 gecontroleerd. Uit deze 

inspecties bleek dat voor iedere school bouwkundige maatregelen nodig zijn 

om aardbevingsbestendig te worden.  

2016 Die conclusie heeft voor de (toen nog toekomstige) gemeente Midden-

Groningen geleid tot het opstarten van het “Scholenprogramma”. Het 

programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een 

aantal jaren klaar moeten zijn. 

2017 Naar aanleiding van de aardbevingsproblematiek is er na jaren van 

voorbereiding samen met de NAM en de schoolbesturen in de gemeente 

Midden-Groningen een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aangegaan. De 

opgave om alle scholen in de gemeente Midden-Groningen 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). In de SOK is overeengekomen dat het CVW daarbij een 

uitvoerende rol heeft. Als basis voor de SOK hebben de gemeenten 

Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer ieder een 

programmaplan vastgesteld waarin gedetailleerd de spreiding van de 

onderwijsvoorzieningen in de gemeenten beschreven staat. 

2018 Aanvankelijk waren er drie samenwerkingsovereenkomsten. In het derde 

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

Midden-Groningen samengevoegd tot één overeenkomst. 

2018 Raadsvoorstel verdeling middelen toekomstpakket voor extra vervangende 

nieuwbouw, 17 mei 2018 

2018  SOK aangepast voor Midden-Groningen (extra vervangende nieuwbouw) 

2018    Raadsvoorstel nieuwbouw kindcentrum Slochterveldweg, 20 december 2018 

 

2019    Addendum van de SOK wat betreft het Aletta Jacobs College, 23 april 2018 

 

Juli 2019 Aankondiging dat het CVW ophoudt te bestaan na 31 december 2019 

 

Okt 2019 Raadsbrief over ontwikkelingen in scholenprogramma, verzonden 10 oktober 

2019 
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7. Argumenten 

In verkennende gesprekken met (onder andere) de NAM zijn meerdere scenario’s over de 

toekomstige rolverdeling binnen de versterkingsopgave besproken. Het aantal mogelijke scenario’s 

liep al snel terug omdat ze of onuitvoerbaar zouden worden, de NAM er een grotere rol in zou 

hebben dan maatschappelijk gezien aanvaardbaar is of te veel onzekerheden zouden meebrengen 

of het tempo van uitvoering wel hoog genoeg zou komen te liggen.  

Onderstaande argumenten laten zien waarom er is gekozen voor Het nu voorliggende voorstel 

voldoet om onderstaande redenen naar de mening van het college het best. De NAM is daarmee op 

afstand geplaatst in de uitvoering en de regie komt bij de gemeente te liggen.  

De realisatie van aardbevings- en toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Midden-Groningen 

binnen de tijdlijn van het programmaplan waardoor de veiligheid van de gebruikers van de 

onderwijshuisvesting gewaarborgd wordt staat te allen tijde voorop. 

Voor de overname van versterkingsprojecten uit het scholenprogramma door de gemeente zijn de 

volgende argumenten van belang: 

a. De continuïteit binnen het scholenprogramma is het meest gewaarborgd bij uitvoering 

van de versterkingsopgave binnen de eigen organisatie. De bestaande 

programmaorganisatie binnen Midden-Groningen heeft de afgelopen jaren al meerdere 

(nieuwbouw)projecten geïnitieerd en afgerond binnen de parameters van het 

programmaplan. Daarmee geeft de bestaande programmaorganisatie meer garantie op 

continuïteit dan een nog in te richten uitvoeringsorganisatie onder de vlag van de NCG. 

Uiteraard moet dit team wel worden uitgebreid om het toegenomen aantal projecten te 

kunnen begeleiden. De primaire reden om de uitvoering in eigen hand te hebben, is het zo 

goed mogelijk waarborgen van de veiligheid van de gebruikers van de gemeentelijke 

onderwijshuisvesting; 

b. Kwaliteit: Een aanpak met aansturing vanuit de gemeente Midden-Groningen biedt de 

grootste garantie om de veiligheid en de beloofde ‘sprong voorwaarts’ voor het 

onderwijs te maken en deze conform het afgesproken tijdspad te realiseren. De sturing 

van de projecten komt te liggen bij de gemeente (en de scholen) als grootste 

belanghebbenden. Aansturing vanuit de gemeente geeft de waarborg dat naast het aspect 

veiligheid ook de aspecten verduurzaming en functionele verbetering voor het onderwijs 

integraal meegenomen worden in de planvorming en de realisatie. 

c. Sturing: Er is sprake van een vereenvoudiging van de (aan)sturing van het 

versterkingsprogramma. Wanneer de bestaande programmaorganisatie binnen Midden-

Groningen de aansturing verzorgt, is er één partij minder aan tafel voor het 

scholenprogramma. Dat zorgt er voor dat binnen het scholenprogramma huidige en 

toekomstige afwegingen gemaakt kunnen worden waarbij de couleur locale een 

prominentere plek krijgt. Dat geeft over het totale programma meer sturingsmogelijkheden 

voor het bestuur. 

d. Financiën: Bij de rolverschuiving naar de gemeente als uitvoeringsorganisatie zullen 

ook de daarvoor gereserveerde middelen worden overgedragen aan de gemeentelijke 

organisatie. In de basis gaat het hier om een geldelijk gezien neutrale verschuiving: de 

kosten die begroot waren voor de versterking blijven hetzelfde. Echter, bij overheveling 
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naar de gemeente zijn deze wel zeker gesteld. De inschatting na nauwkeurige beoordeling 

is dat de begrote middelen afdoende zijn voor de versterking en de bijkomende 

begeleiding. Om meer zekerheid over de begrote bedragen te krijgen, zijn de twee 

grootste projecten met de bijbehorende begrotingsposten (op orde van grootte) getoetst 

met als resultaat dat de begrote posten de kosten inderdaad moeten kunnen dekken. 

e. Omliggende gemeenten hebben versterkingsprojecten al deels overgenomen van CVW 

of zijn bezig uiterlijk 2019 lopende projecten over te nemen. Het feit dat omliggende 

gemeenten die zich in een soortgelijke positie als de onze bevinden de 

versterkingprojecten op zich hebben genomen, is natuurlijk geen argument voor Midden-

Groningen om dat ook te doen. Het geeft echter wel aan dat de keuze om de regie voor de 

versterkingsopgaven dichter bij de eigen gemeente te organiseren geen exotische keuze is. 

Geheimhouding.  

De financiële bijlage van het raadsvoorstel moet zo lang het programma loopt geheim blijven 

vanwege de belangen van de gemeente bij goede contractvorming en een goede aanbesteding van 

de diverse werken uit de projecten. Daarvoor geldt de volgende argumentatie: 

 

Volgens artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wob blijft het verstrekken van informatie 

achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische en financiële 

belangen van de gemeente. De gemeente moet nog contracten sluiten met ondernemers om de 

versterking te kunnen uitvoeren. Het openbaar bekend worden van de financiële gegevens uit 

bijlage 1 gaat de gemeente hoogstwaarschijnlijk veel geld kosten. Opdrachtnemers kunnen 

namelijk uit die bijlage de door de gemeente geraamde bedragen halen. De onderhandelingspositie 

van de gemeente wordt daardoor dusdanig verzwakt dat haar financiële belangen in aanmerkelijke 

mate worden geschaad. Wij zijn dan ook van mening dat het belang van openbaarheid niet opweegt 

tegen het financiële belang van de gemeente. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Met de toename van het aantal projecten waarover de gemeente de regie voert en de uitvoering 

coördineert, nemen ook de risico’s toe. Zowel in de organisatorische kant van de uitvoering, als in 

de control kant, als in financiële zin. De afgelopen tijd hebben er daarom een groot aantal 

overleggen plaatsgevonden waarin afspraken zijn gemaakt om risico’s te verminderen en 

grotendeels te kunnen beheersen. Deze overleggen hebben plaatsgevonden over de volle breedte 

van de zogenaamde PIOFACH taken (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, 

Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting). Deze risico’s zijn in kaart gebracht en 

voor de grootste risico’s zijn mogelijke beheersmaatregelen voorgesteld. De gemeentelijke 

organisatie heeft in opdracht van college en directie een uitvoeringsplan opgesteld op basis van de 

concept-overeenkomst. In dat uitvoeringsplan zijn de beheersmaatregelen opgenomen om de 

uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen en op de juiste wijze te integreren in de 

gemeentelijke systematiek. 

Zodra de overdracht naar de gemeente heeft plaatsgevonden, is de gemeente ook risicodrager. In 

het onderstaande overzicht zijn de meest significante risico’s beschreven. Per risico is aangegeven 

wat een mogelijke beheersmaatregel is. 

1. Risico: Gebrek aan organisatiekracht, dit risico ligt grotendeels in de bevoegdheid van 
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het college 

a. Beschrijving: Wanneer de gemeente de rol op zich neemt als 

bouwheer/uitvoeringsorganisatie van de nieuwbouw én versterking leidt dat tot een 

andere schaal van werken dan de gemeente tot nu toe gewend is. Deze 

schaalvergroting heeft betrekking op de wijze van aansturing 

(lijn/programma/project), de hoeveelheid werk in de ondersteuning 

(projectaansturing, -ondersteuning en –begeleiding) en de aanvullende 

faciliterende werkzaamheden (financieel/juridisch/contractueel). Het niet op orde 

hebben van de uitvoeringstaken die horen bij het bouwheerschap leiden tot 

meerdere risico’s: vertraging bij het (kunnen) realiseren van de 

nieuwbouw/versterking, maatschappelijk gezichtsverlies met een deuk in het 

imago als gevolg en uiteindelijk een verlengd risico voor de gebruikers van de 

gemeentelijke onderwijshuisvesting. 

b. Beheersmaatregel: De gekozen beheersmaatregel om de kans van optreden van dit 

risico te minimaliseren, is het opgestelde gemeentelijk uitvoeringsplan op basis van 

de concept-overeenkomst. In dit uitvoeringsplan is beschreven welke maatregelen 

noodzakelijk zijn om de uitvoering van het scholenprogramma in eigen beheer zo 

soepel mogelijk te laten verlopen. Gedacht kan worden aan (tijdelijke) extra inzet 

van medewerkers, het stroomlijnen van het besluitvormingsproces, het afstemmen 

van de programma- en lijnaansturing, het reserveren van middelen voor 

technisch/inhoudelijke kennis, inzetten juridische expertise, aanvullende 

communicatie richting de direct en indirect betrokkenen. Aanvullende middelen die 

nodig kunnen zijn, worden gedekt uit de beschikbaar gestelde middelen voor de 

versterkingsopgave. Hierin is  een post begroot voor begeleiding/aansturing 

opgenomen. Of de kosten nu gemaakt worden door de gemeente of een andere 

uitvoeringsorganisatie maakt niet uit, zolang er maar een toereikende vergoeding 

tegen over staat. 

2. Risico: Financiële risico’s 

a. Beschrijving: Wanneer de gemeente de rol op zich neemt als 

bouwheer/uitvoeringsorganisatie van de nieuwbouw én versterking zijn ook de 

financiële risico’s voor de gemeente. De risico’s die zich op financieel gebied voor 

kunnen doen zijn divers.  

i. In de eerste plaats is er het risico dat de uitvoeringskosten voor de 

versterking zelf te laag zijn ingeschat/gecalculeerd.  

ii. In de tweede plaats is het risico dat de bijkomende kosten voor enginering 

en bouwbegeleiding te laag zijn begroot. Bij de overname is hiervoor per 

school een post begroot. Om meer zekerheid over de begrote bedragen te 

krijgen, zijn enkele begrotingsposten (op orde van grootte) getoetst.  

iii. In de derde plaats is er het risico van asbest en bodemverontreiniging. Het 

risico van asbest en bodemverontreiniging is (ook nu) en blijft een risico 

voor de gemeente dat niet elders kan worden verhaald. 

b. Beheersmaatregel: Voor de bovenstaande risico’s zijn de volgende 

beheersmaatregelen aanwezig/geformuleerd: 

i. De NAM hanteert voor haar projecten standaard een risico-opslag. De 

gemeente ontvangt bij overname ook deze begrote opslag. Tegenover het 

risico dat de uitvoeringskosten in één project te hoog zullen uitvallen, staat 
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de kans dat deze bij een ander project lager zullen uitvallen. Omdat de 

uitvoering van de versterking in één hand bij de gemeente ligt, kan met 

deze voor- en nadelen van de uitvoeringskosten in combinatie met de 

risico-opslag worden geschoven. Daarmee wordt een deel van het risico 

weggenomen. 

ii. Dit risico doet zich in ieder scenario voor. Om dit risico in te schatten is in 

een eerder stadium al een (niet-destructief) asbestonderzoek uitgevoerd. 

Daaruit bleek dat er geen asbest is aangetroffen in de te versterken 

scholen. Daarmee is het risico verkleind maar nog niet geëlimineerd. Bij 

een niet-destructief onderzoek wordt niet in de bouwstructuur 

binnengedrongen om te zien of zich daar asbest bevindt. De kans is dus nog 

steeds aanwezig dat dit wel het geval is, zeker gezien de bouwjaren van 

een aantal schoolgebouwen. 

iii. Om meer zekerheid over de begrote bedragen te krijgen, zijn de twee 

grootste projecten en bijbehorende begrotingsposten (op orde van grootte) 

getoetst door een externe expert. Die toets is positief afgerond. 

3. Risico: Kans op aansprakelijkheid bij aardbevingen 

a. Beschrijving: De gemeente is verantwoordelijk voor veilige schoolhuisvesting. In 

het geval van een aardbeving kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor 

(het gebrek aan) veiligheid. 

b. Beheersmaatregel: Ook in de huidige situatie is de gemeente hiervoor 

aansprakelijk. Er is geen sprake van verhoogde aansprakelijkheid wanneer het 

scholenprogramma conform de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd. 

4. Risico: Onrechtmatig handelen en kans op onrechtmatige verklaring van de accountant  

a. Beschrijving: Het CVW heeft tot nu toe de versterking van de scholen voorbereid. 

Vóór de aankondiging dat het CVW ophoudt te bestaan na 31 december 2019 zijn al 

meerdere contracten met marktpartijen aangegaan die een rol gaan spelen bij het 

versterken van scholen in Midden-Groningen. Voor de lopende fasen per project 

geldt dat de bijbehorende contracten door de NAM worden afgerekend en dat de 

gemeente voor de nieuwe fasen zelf haar partners (ontwerpende en uitvoerende 

partijen) kan kiezen. Dat betekent echter wel dat de gemeente in een zeer kort 

tijdsbestek nieuwe contracten moet aangaan voor grotere bedragen (orde van 

grootte van alle projecten opgeteld: 8 miljoen euro). Als de waarde van de 

opdracht boven de Europese drempel uitstijgt (€ 5.548.00,- voor werken en € 

144.000,- voor diensten) dan moet de opdracht Europees aanbesteed worden.  

Gelet op de waarde van de opgetelde opdrachten voor engineering en de 

opdrachten voor de uitvoering van deze versterkingsmaatregelen, bestaat het risico 

dat er grote partijen zijn die beargumenteren dat de opdrachten Europees 

aanbesteedt dient te worden. In het kader van daadkracht en snelheid waarmee de 

scholen versterkt moeten gaan worden om de veiligheid te garanderen, wordt een 

Europese aanbestedingsprocedure niet wenselijk geacht door de gemeente. 

 

b. Beheersmaatregel: Het aangaan van contracten met de voorgestelde snelheid en 

deze omvang lijkt onvermijdelijk: ze vormen een onderdeel van het 

overnamepakket en, belangrijker nog, zorgen er voor dat de planning van de 

versterkingen minder vertraging oploopt dan wanneer een nieuwe organisatie het 
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werk zou moeten overnemen. Daarmee wordt de veiligheid van de gebruikers zo 

goed mogelijk gewaarborgd. De aanbestedingswet biedt een aantal mogelijkheden 

om een opdracht te kunnen verstrekken zonder de opdracht Europees aan te 

besteden als er sprake is van bijzonder omstandigheden. Het spreekt vanzelf dat 

het college streeft naar een rechtmatige en correcte aanpak en afhandeling van de 

projecten waarbij in ogenschouw moet worden genomen dat het college ook streeft 

naar het zo snel mogelijk creëren van een veilige omgeving voor de gebruikers van 

de panden. Dit kan op gespannen voet staan. Op dit moment worden de projecten 

voorbereid en ziet het er naar uit dat de afzonderlijke projecten niet Europees 

aanbesteed hoeven worden. Daarmee komt de accountantsverklaring door de 

overname van deze projecten niet onder druk te staan.  

 

9. Financiële paragraaf 

Voor de inhoudelijke financiële toelichting inclusief bedragen zie de financiële bijlage 1 onder 

geheimhouding bij dit raadsvoorstel. De uitvoering en begeleiding van het scholenprogramma wordt 

bekostigd met middelen die de NAM daarvoor beschikbaar stelt. Het college gaat er van uit dat 

voor de versterking geen beroep hoeft te worden gedaan op reguliere gemeentelijke middelen. De 

bijdrage van de NAM voor de projecten wordt als vooruitontvangen bedrag op de balans gezet. 

Daarvoor is nu geen begrotingswijziging nodig. Per project volgt te zijner tijd een raadsvoorstel 

voor de aanvraag van het bouwkrediet en de eenmalige lasten, waarin de bijdrage van de NAM 

wordt meegenomen als baat. 

 

10. Beheer openbare ruimte  

De openbare ruimte rond onderwijsgebouwen is verschillend opgebouwd per locatie. Ook liggen er 

op sommige delen meerdere functies en speelt de ruimte rond de school een belangrijke rol in de 

verkeersafwikkeling en het parkeren. Per project wordt in beeld gebracht wat er aan de openbare 

ruimte moet gebeuren en op welke budgetten aanspraak kan en moet worden gedaan. Met name 

bij de kindcentra waar de gemeente al de regierol heeft, is de vraag op het vlak van de openbare 

ruimte groter. Voor de overige versterkingsprojecten speelt dat aanzienlijk minder.  

 

Daar waar zich koppelkansen voordoen om in het project direct ook meerwaarde te creëren voor de 

buurt of onderhoud en vervanging mee te nemen, wordt dit onderzocht en bij voorkeur in een keer 

meegenomen in de uitvoering. De financiering van de openbare ruimte kan daarmee per project 

verschillend samengesteld zijn. Doordat over elk project afzonderlijk een raadsbesluit moet 

worden genomen, is aldoor inzichtelijk op welke wijze de financiering van het project is 

opgebouwd. 

 

11. Communicatie 

Met de NAM zijn inleidende gesprekken geweest voorafgaand (na kennisgeving en instemming van 

het college) aan een verkenning van de overdracht van de uitvoering van het scholenprogramma 

naar de gemeentelijke organisatie. In deze fase heeft nog geen actieve openbare communicatie 

plaatsgevonden vanuit de gemeente. Na het sluiten van de overeenkomst met de NAM wordt een 

communicatielijn ontwikkeld. Het ligt voor de hand dat vooral te richten op communicatie over de 

uitvoering en aanpak van de scholen omdat daar het grootste belang ligt voor gebruikers van de 

scholen, inwoners en leerlingen. Uiteraard wordt dit in nauwe samenwerking met de 

schoolbesturen opgesteld. 
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12. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Het programma gevolgen gaswinning en het daarin ondergebracht scholenprogramma streeft naar 

goed contact met de inwoners en wens indachtig het kompas dat bij de start van de nieuwe 

gemeente is vastgesteld, dat de gemeente als partner en steun voor de inwoners, schoolbesturen 

en leerlingen kan fungeren. Daar hoort professionele en correct communicatie bij en een open 

houding naar de omgeving waarin de vele projecten plaatsvinden. De gevolgen van de gaswinning 

zijn dermate groot dat deze gevolgen op vrijwel alle terreinen waarop de gemeente actief is, van 

invloed zijn.  

Bij het scholenprogramma is een groot aantal personen en instanties direct en indirect betrokken 

zoals leerlingen, ouders, schoolbesturen, CVW en NCG. Voordat de verkennende gesprekken met de 

NAM hebben geleid tot een concept-overeenkomst, is gekozen een deel van de betrokkenen (de 

schoolbesturen) op de hoogte brengen van de inhoud van de gesprekken en de huidige denkrichting. 

Hiervoor zijn meerdere redenen. In de eerste plaats hebben de verkennende gesprekken mogelijk 

marktgevoelige informatie bevat die we omwille van het slagen van deze gesprekken en 

onderhandelingen niet openbaar hebben willen maken. In de tweede plaats verandert er met de 

overdracht van de uitvoering aan de kern van de opgave niets: de opgave is en blijft het realiseren 

van aardbevings- en toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Midden-Groningen. In het 

communiceren over de onderwijshuisvesting ligt na bekend worden van de rolwijziging wel een 

communicatieve opgave. De schoolbesturen zijn daarom al wel betrokken omdat zij volwaardige 

partners en ondertekenaars zijn van de SOK’s en derhalve in staat moeten zijn om hun eigen 

afwegingen ten aanzien van de gewenste scenario’s te maken. Voor het moment van 

overeenstemming over de overname moet helderheid worden gegeven vanuit de schoolbesturen ten 

aanzien van het draagvlak voor de voorgenomen rolverschuiving.  

Tijdpad: 

Periode  Gebeurtenis 

2 oktober 2019 Informeren schoolbesturen over ontwikkelingen CVW en noodzaak keuzes 

rolverschuiving 

8 oktober 2019 Accordering van het college voor het opstellen van een concept-

overeenkomst met de NAM; 

8 oktober 2019 Informeren raad door middel van een raadsbrief over de ontwikkelingen van 

het CVW, de noodzaak om keuzes te maken in de rolverschuiving en de 

voorgestelde denkrichting 

1 november 2019 Concept-overeenkomst met de NAM gereed 

8 november 2019 Concept-uitvoeringsplan gereed 

19 november 2019 Bespreking concept-overeenkomst en concept-uitvoeringsplan in college (en 

na instemming) ter besluitvorming voor leggen aan de raad 

3 december 2019 Bespreking in de commissie 

19 december 2019 Besluitvorming in raad 

Eind december 2019 Tekenen overeenkomst met NAM 

Eind december 2019 Start communiceren over aanpassing SOK en het programmaplan met direct 

en indirect betrokkenen 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Bijbehorende financiële bijlage onder geheimhouding 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


