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Capaciteit gymzalen Hoogezand en Sappemeer  
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Datum: 7 juni 2019 Zaak: 2019-015729 

Aan: Wethouder Drenth 

 

Inleiding: 

Binnen het scholenprogramma wordt gewerkt aan een “sprong voorwaarts” als het gaat om de 

toekomstgerichte kind- c.q. onderwijsvoorzieningen. Sport en bewegen is een belangrijk deel van 

deze sprong voorwaarts. Bij de uitwerking van het scholenprogramma zijn de gymlokalen en 

sportvoorzieningen deels buiten het blikveld van het convenant scholenprogramma gebleven. 

Uitzondering zijn die  situaties waar de gym/sportvoorzieningen een noodzakelijk deel waren van 

de planvorming. Wel is in het programmaplan van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer 

(HS) de sluiting van een aantal zalen opgenomen. De aanname daarbij was, dat deze vanwege de 

herschikking van de onderwijsvoorzieningen overbodig zullen worden. 

 

In het huidige advies wordt een integrale uitwerking gegeven waarbij de meest recente behoeften 

vanuit onderwijsperspectief en de wijken in onze gemeente zijn verwerkt.  

 

Deze notitie geeft ten aanzien van Hoogezand en Sappemeer een vervolg op de beschrijving zoals 

opgenomen in het Programmaplan huisvesting onderwijs 2016 – 2020 van Weusthuis, vastgesteld in 

de Raad van Hoogezand-Sappemeer d.d. 3 oktober 2016 (Programmaplan). 

Binnen dit vervolg worden een aantal scenario’s uitgewerkt voor de capaciteit van de sportzalen en 

gymlokalen in de voormalige gemeente HS. Hierbij is het door de Raad vastgestelde programmaplan 

het vertrekpunt. Deze notitie beperkt zich tot de voormalige gemeente HS omdat de sport- en 

gymlokalen op basis van de programmaplannen van de voormalig gemeenten Menterwolde en 

Slochteren een adequate oplossing bieden voor de vraag voor passende gymvoorzieningen. 

 

Aanleiding voor deze notitie zijn de volgende constateringen: 

 De bestaande gymzalen zijn voor een groot deel gedateerd; 

 De nu verwachte leerlingenstromen wijken af van de uitgangspunten in het 
programmaplan; 

 Er ligt een kans om met betere faciliteiten tot kostenbesparing te komen in het sociaal 
domein. 
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Dit laatste punt vraagt een korte toelichting: 

 

Vanuit de trajecten waarin de Programma’s van Eisen (PvE) zijn ontwikkeld, is aangegeven, dat het 

inhoudelijk zeer wenselijk is om breder te kijken naar de toekomstige rol van de kindcentra. Dit 

geldt ook in de omgeving Hoogezand en Sappemeer. Hierbij zou ook integraal moeten worden 

gekeken naar het aanbod van buiten- en naschoolse trajecten ter voorkoming van kosten die elders 

in het sociaal domein worden gemaakt. 

 

Naast de informatie vanuit de ruimtelijke en functionele PvE’s van de nieuwbouwprojecten is 

vanuit “beheer & exploitatie” aandacht gevraagd voor de combinatie van “toekomstperspectief”, 

functionaliteit en bouwkundige staat van de gymzalen dicht bij de te realiseren kindcentra. 

 

Deze notitie gaat achtereenvolgens in op: 

 
1. Algemeen: Uitgangspunt programmaplan 
2. Capaciteitsplanning 3 
3. Bestaande kwaliteit (IST) 
4. Gewenste kwaliteit (SOLL) 
5. Uitgewerkte scenario’s  
6. Financiën 
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1. Algemeen: Uitgangspunten programmaplan: 

Binnen het programmaplan worden binnen het scholenprogramma twee gymlokalen nieuw 

gerealiseerd. Dit zijn: 
1. Eén gymlokaal in KC Hoogezand West en 
2. Eén gymlokaal in KC Woldwijck 2 

 

Daarnaast is in het programmaplan onderstaande toelichting opgenomen ten aanzien van de 

transitie van het bewegingsonderwijs. 
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De uitkomst van de transitie is in het programmaplan uitgewerkt tot de volgende samenvattende 

tabel: 

 

 
 

Het is goed om te vermelden, dat de vermelding “BV”  (Bouwkundig Versterken) niet heeft geleid 

tot een uitvoeringsprogramma zoals dit voor de scholen van toepassing is.  

 

Binnen het programmaplan is ten aanzien van de gymzaal aan de Zonneweg aangegeven, dat de 

mogelijkheid tot sluiting nog moet worden uitgewerkt. In dit advies is vanwege de strategische 

ligging ten opzichte van Woldwijck 1 en het Aletta Jacobscollege de afweging gemaakt om voor de 
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locatie “Zonneweg” de locatie “Mars” te lezen. 

 

Daarnaast was het uitgangspunt, dat de capaciteit van de Kalkwijck voldoende zou moeten zijn om 

zowel het Voortgezet Onderwijs als het omliggende primair onderwijs te bedienen. Hiervoor zijn 

nog wel een beperkt aantal bouwkundige maatregelen nodig. Ook moet er een aanvulling 

plaatsvinden op de inrichting van de zalen. 

 

Bij de bepaling van de scenario’s is een analyse gemaakt van de leerlingenstromen op basis van de 

leerlingenaantallen na afronding van het programmaplan. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest 

recente gegevens/opgaven. Dit houdt in, dat op onderdelen de leerlingenaantallen afwijken van de 

uitgangspunten van het programmaplan. 

 

2. Capaciteitsplanning: 

Voor de planning van de gymzalen is de regelgeving voor bewegingsonderwijs bepalend als het gaat 

om de planning van de capaciteit en spreiding van de zalen. Verhuur van zalen aan verenigingen en 

andere gebruikers is minder locatie gebonden en naar verwachting zal de capaciteit daarvoor in elk 

scenario voldoende zijn. 

 

Naast de regelgeving (zie kader) kan het zijn dat scholen individueel andere keuzes hebben 

gemaakt en bieden zij meer bewegingsonderwijs aan1. Dit kan alleen worden gefaciliteerd als 

hiervoor ruimte beschikbaar is en is niet maatgevend voor de scenario’s. Dit geldt ook voor de 

projecten “sportief Hoogezand”, “Sportief Sappemeer” c.s. Voor deze projecten moet in beginsel 

de capaciteit worden gevonden buiten de benodigde klokuren voor het onderwijs. 

 

Landelijk wordt de discussie gevoerd over verhoging van het aantal uren bewegingsonderwijs.  

Een verhoging van 2 naar 3 lesuren, zou een groei van 50% betekenen in de capaciteit. Dit is nu niet 

opgenomen in de scenario’s. Suggestie is om het 3e lesuur bewegingsonderwijs te zoeken buiten de 

reguliere lestijden of in de vorm van alternatieven voor bewegingsonderwijs in het “traditionele 

gymlokaal”. Denk hierbij aan buiten op het plein, zwemmen e.a. 

 

De reden daarvoor is, dat deze projecten een korte horizon hebben (5 jaar) en dat ten aanzien van 

de bepaling van de capaciteit (met bouwconsequenties) met een horizon van 40-50 jaar moet 

worden gerekend. 

 

                                                 
1
 Marjellaschool en St. Antonius. 
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Op basis van het nu in uitvoering zijnde scholenprogramma is gekeken naar de volgende scenario’s: 
1. Het scenario “minimaal” waarin de uitgangspunten van het programmaplan zijn getoetst op 

de leerlingenstromen. Dit scenario sluit (waar mogelijk) aan bij het programmaplan. 
2. Een scenario “optimaal” waarbij gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande bouwstromen 

om zo een inhaalslag te kunnen maken op het gebied van functionaliteit, spreiding, 
onderhoud en verduurzaming. 

 

Voor de uitwerking van deze scenario’s zie hoofdstuk 5. 

 

3. Bestaande kwaliteit: 

De bestaande kwaliteit van de gebouwen valt uiteen in de functionele bruikbaarheid van de 

gymlokalen en de bouwkundige staat daarvan. 

 

In het algemeen kan worden gesteld, dat de bestaande gymzalen NIET voldoen aan de eisen zoals 

deze zijn vastgelegd aan in de KVLO2. Ook voldoen een aantal zalen niet aan de eisen van de 

gemeentelijke huisvestingsverordening. Het feit dat niet wordt voldaan aan de eisen van de 

KVLO/verordening is op zich geen reden om te kiezen voor nieuwbouw, maar zou wel een 

belangrijke factor moeten zijn om deze zalen niet levensduur verlengend te renoveren of te 

verduurzamen. Dit houdt in dat deze gymzalen feitelijk op enig moment moeten worden 

uitgefaseerd. 

 

De bouwkundige staat van de zalen is mede af te leiden uit de beschikbare Meerjaren 

Onderhoudsplannen (MJOP’s). Een conditiemeting conform NEN2767 is beschikbaar.  

 

Voor de volgende zalen wordt gesteld dat zij: 

 sterk verouderd zijn,  

 niet voldoen aan de eisen KVLO,  

 in de toekomst substantieel onderhoud vragen of  

                                                 
2 https://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/4150_handboek_huisvesting_bewegingsonderwijs.pdf  

Toelichting lesuren, klokuren en regelgeving 

Voor het reguliere basisonderwijs moet de inroostering van de gymzaal door de gemeente 

tenminste 1,5 klokuur (2 lessen van 45 minuten) per groep 3 t/m 8 zijn. Beschikt de school niet 

over een eigen speellokaal, dan wordt 3,75 klokuur (5 lessen van 45 minuten) per groep 

leerlingen jonger dan 6 jaar ingeroosterd.  

Voor speciale scholen voor basisonderwijs en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs 

moet de inroostering van de gymzaal 2.25 klokuur (3 lessen van 45 minuten) per groep 

leerlingen vanaf 6 jaar zijn. Beschikt de school niet over een eigen speellokaal, dan wordt 3,75 

klokuur (5 lessen van 45 minuten) per groep leerlingen jonger dan 6 jaar ingeroosterd.  

  

Wat is de maximale capaciteit van een gymzaal, volgens de verordening? Voor het PO en (V)SO 

geldt maximaal 26 klokuren (34 lessen van 45 minuten) schoolgebruik, voor het VO maximaal 

40 lessen van 50 minuten (34 klokuren).  

 

https://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/4150_handboek_huisvesting_bewegingsonderwijs.pdf
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 op korte termijn (conform MJOP) levensduur verlengend moeten worden gerenoveerd of 
verduurzaamd. 

 

Dit betreffen: 

 Astronautenlaan (bouwjaar 1977) 

 Boswijklaan (bouwjaar 1978)  

 Mars (bouwjaar 1974) 

 Multatulistraat (bouwjaar 1975) 

 Thorbeckelaan (bouwjaar 1974) 

 Troelstralaan (bouwjaar 1969) 

 Zonneweg (bouwjaar 1978) 

 

Bijzondere situaties: 
1. De gymzaal in Kiel-Windeweer is buiten beschouwing gelaten omdat deze geen 

onderwijsfunctie meer heeft. 
2. Er is een voormalige gymzaal aanwezig op de Eekelshof als onderdeel van de 

praktijkschool. Deze is niet meer in gebruik als gymzaal en om deze reden niet opgenomen 
in het programmaplan.  

 

De dorpszaal Kropswolde en de dorpszaal Westerbroek zijn buiten deze notitie gelaten. 
3. Voor de locatie in Kropswolde moet eerst helderheid komen over het toekomstperspectief 

voor de Walstraschool (nieuwbouw, levensduur verlengend renoveren of andere scenario’s 
op te nemen in of koppelen aan het IHP). 

4. Voor de Dorpszaal van Westerbroek geldt, dat eerst de uitkomst en vervolg van het 
experiment “kleine dorpsscholen” van de Jan Ligthart wordt afgewacht voordat beleid 
wordt ontwikkeld voor de sportaccommodatie. 

 

4.  Gewenste kwaliteit: 

Ten aanzien van de functionele kwaliteit is het uitgangspunt dat bij bestaande zalen waar mogelijk 

wordt voldaan aan de KVLO-eisen zonder dat hiervoor grote bouwkundige ingrepen worden gedaan. 

Bestaande zalen in maatvoering aanpassen aan de huidige eisen van KVLO is niet realistisch. 

 

Verder is het uitgangspunt dat de gebouwen als onderdeel van het reguliere beheer worden 

onderhouden En dat waar daar aanleiding toe is verduurzamingsmaatregelen zullen worden 

toegepast. Denk hierbij aan:  

 Isolatiemaatregelen; 

 LED-verlichting; 

 Akoestische maatregelen (ARBO/KVLO-eisen); 

 Duurzame warmteopwekking; 

 Schilderwerk, vervanging dak, glas e.a. (MJOP). 

 

Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat aangesloten wordt bij de omschreven kwaliteit van de 

sportvoorzieningen die reeds onderdeel zijn van het scholenprogramma. Steekwoorden hierin zijn: 

duurzaam, onderhoudsarm en KVLO-eisen.  

 

Daarnaast wordt er in samenwerking met de vakdocenten, het Sportcentrum de Kalkwijck, de 

gebruikers en de gemeente gekeken hoe het best invulling gegeven kan worden aan de omschreven 
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kwaliteit. Samen wordt de gymzaal van “morgen” gerealiseerd die met het onderwijs mee kan 

groeien en evolueren.  

 

Zo wordt er gekeken naar “themagymzalen” waarbij een specifieke vorm van bewegen mogelijk 

wordt gemaakt. Te denken valt aan een hal waarbij het thema ligt bij balsporten of een zaal met 

het thema klimmen en klauteren. Ook een interactieve zaal behoort tot de mogelijkheden, een zo 

genaamde I-Space gymzaal. Dit is een gymzaal met digitale voorzieningen zoals led-belijning op de 

vloer, een digitaal scherm, audio- en licht effecten voor dans en beweging.  

 

5 Uitwerking scenario’s: 

Als eerste stap zijn op basis van de leerlingenaantallen de benodigde “klokuren” per school/zaal in 

beeld gebracht. Dit is vervolgens gecombineerd met de beschikbare capaciteit.  

 

Het overzicht van de benodigde klokuren per school/kindcentrum is opgenomen in bijlage B. 

 

Voor Hoogezand en Sappemeer staat de handhaving van de volgende gymzalen /accommodaties 

niet ter discussie: 

 Arie Bosscherstraat, OBS ‘t Heidemeer  

 Jan Huitzingstraat, van Heemskerckschool 

 Sportcentrum de Kalkwijck 

 Nieuwe, enkele gymzaal KC Hoogezand West 

 Nieuwe, enkele gymzaal Woldwijck 2 

 MFC Foxhol 

 Dorpszaal Kropswolde 

 Dorpszaal Westerbroek 

 

Deze zalen worden in alle scenario’s gebruikt in de capaciteitsplanning. Ook een vergelijking 

met/zonder verduurzaming is niet relevant voor deze zalen en om die reden niet financieel 

uitgewerkt. Dit is onderdeel van de reguliere afwegingen in het kader van beheer/onderhoud en 

verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. 

 

A.  Scenario “minimaal”: 

Het handhaven van deze gymzalen is in lijn met het vastgestelde programmaplan. Als vervolgens 

het benodigde aantal les-/klokuren wordt vergeleken met de beschikbare zalen conform het 

programmaplan, dan is de conclusie, dat de capaciteit zoals beschreven in het programmaplan net 

toereikend is. De oorzaak ligt in het feit, dat vanwege de verschuiving van onderwijsvoorzieningen 

een grotere druk ontstaat op het Sportcentrum de Kalkwijck vanuit zowel het voortgezet als het 

primair onderwijs. Dit vanwege: 

 de toestroom van leerlingen van het CSG naar het Aletta JacobsCollege; 

 de toestroom van leerlingen vanuit De Vosholen (groei leerlingenaantal ten opzichte van 
programmaplan).  

 

De capaciteit van “Zonneweg” of “Mars” is benodigd om te voldoen aan de capaciteit voor 

Woldwijck 1, Woldwijck 2 en het praktijkonderwijs van het AjC. 
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Tussenconclusie is, dat op basis van de analyse van de behoefte het noodzakelijk is om de locatie 

“Mars” in stand te houden om te voldoen aan de vraag. Dit resulteert in het scenario “minimaal”. 

Dit scenario vraagt de laagste investering op korte termijn. 

 

Op basis hiervan, ontstaat na afronding van het scholenprogramma de situatie die weergegeven is 

in bijlage B. 

 

B.  Scenario “optimaal”: 

Op basis van dezelfde benodigde capaciteit is ook het scenario “optimaal” uitgewerkt. Dit scenario 

levert voor de toekomst meer mogelijkheden tot integratie van onderwijs en preventie.  

Ook is dit scenario “robuuster” omdat in het minimale scenario een aantal zalen maximaal worden 

benut en er fysiek geen mogelijkheden meer zijn om wisseling in leerlingenaantallen op te vangen. 
1. Het terugdringen van leerlingenstromen door de wijk. Sportonderwijs wordt aangeboden op 

locaties in of zeer nabij de Kindcentra en scholen. 
2. Toekomstige investeringen in onderhoud en verduurzaming worden voorkomen. 
3. De nieuwe locatie biedt een betere mogelijkheid tot integratie van naschoolse opvang, 

beweging en voorkoming van zorgvragen  

 

In dit toekomstgerichte scenario is het voorstel: 

 Nieuwbouw plegen op de locatie Mars. 

 Een verdubbeling van de gymzaal in KC Woldwijck 2. 

 Gebouw- en inrichtingsaanpassing De Kalkwijck (ook bij scenario “minimaal”). 

 

Toelichting keuze Mars ten opzichte van Zonneweg 

 Er is gekozen voor de locatie Mars vanwege de strategische ligging ten opzichte van KC 
Woldwijck 1 en het Aletta Jacobscollege. 

 

Toelichting verdubbeling gymzaal KC Woldwijck 2 

 Voor verdubbeling van de locatie Woldwijck 2 is gekozen omdat in dat geval voor de wijk 
een ruime en moderne voorziening ontstaat die ook zeer geschikt is om op een efficiënte 
manier buitenschoolse activiteiten aan te bieden. Zeker voor de doelgroepen op de 
betreffende scholen is dit zeer gewenst met het oog op het voorkomen van andere kosten 
in het sociaal domein en het verbeteren van de levenskwaliteit (gezondheid) van deze 
kinderen in relatie tot sport en beweging. 

 

6. Financiën: 

Sport en gymzalen zijn geen onderdeel van het scholenprogramma behalve voor de plaatsen waar 

deze onlosmakelijk (fysiek) onderdeel uitmaken van de school. De financiering van de gymzalen is 

daarom maar voor een deel opgenomen in het scholenprogramma. Dit betreft de nieuwbouw van 

zalen in KC Woldwijck 2 en KC Hoogezand West. 

 

Voor de uitgewerkte scenario’s zijn de financiën inzichtelijk gemaakt en naast de uitgangspunten 

van het programmaplan geplaatst. 
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Er zijn twee scenario’s opgesteld: 
1. Een variant met de laagste “out of pocket” kosten op de korte termijn. In dit scenario is 

een upgrade van de te handhaven zaal aan de Mars opgenomen en zijn de benodigde 
investeringen opgenomen om het primair onderwijs ruimte te bieden in de Kalkwijck. Dit is 
het scenario “minimaal”. 

2. Een variant “optimaal” waarin nieuwbouw wordt gerealiseerd op de locatie “Mars” en 
verdubbeling van de gymzaal op locatie “Woldwijck 2” plaatsvindt. 

 

Uitgangspunt bij deze scenario’s is, dat de kosten voor scenario “optimaal” voor een deel worden 

gedragen door het NPG.  

 

Bijlage A geeft per scenario de ontwikkeling van de kapitaallasten.  

 

In de scenario’s is rekening gehouden met (vermeden) onderhoud, exploitatielasten, 

grondopbrengsten, stichtingskosten, sloopkosten en boekwaarden. 

 

Voor beide scenario’s is de post indexering vergelijkbaar. De post indexering is daarmee niet 

beslissingsrelevant en wordt meegenomen in de totale actualisatie van het scholenprogramma.  

 

De ontwikkeling van de kapitaalslasten in het eerste jaar en de financiële uiteenzetting is te zien in 

bijlage A. 

 

7. Conclusie en advies: 

Conclusie is, dat het programmaplan in grote lijnen in stand blijft in elk scenario. Er ontstaat een 

minimaal scenario waarin de zalen efficiënt worden benut. Nadeel hiervan is, dat er geen tot zeer 

beperkt ruimte is om bestaande, aanvullende bewegingsprogramma’s onderdak te bieden. 

Daarnaast moet er een verduurzamings- en optimaliseringsslag doorgevoerd worden waarbij 

gymzalen met een leeftijd van meer dan 40 jaar een impuls krijgen waarmee ze minimaal geschikt 

zijn voor de komende 20 jaar.  

 

Wordt gekozen voor een optimaal scenario, dan ontstaat een situatie waarin ruimte is om 

“klokuren” te bieden aan bestaande programma’s. Een integrale toegang voor beweging buiten 

schooltijd welke toekomstgericht en robuust is. 

 

Ook binnen het optimale scenario is geen ruimte om alle scholen gegarandeerd ruimte te bieden 

voor 3 lesuren bewegingsonderwijs per week. Op dit moment maken alleen de Majellaschool en  

St. Antonius gebruik van deze optie. Het onderzoeken van de mogelijkheden om de ruimte hierin te 

faciliteren maakt geen onderdeel uit van de afweging voor de benodigde capaciteit zoals in dit 

deze notitie verwoord. 

 

Gezien de meerwaarde van het scenario “optimaal” ten opzichte van de kapitaallasten, biedt 

scenario “optimaal” veel meerwaarde voor een relatief geringe stijging van de kapitaalslasten. 

 

 

 


