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1. Voorstel 

 Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de vervangende nieuwbouw van 

GBS De Lichtbron in Hoogezand. 

 Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het krediet voor de realisatie van de school, 

de inpassingskosten en de sloopkosten conform de financiële bijlage. 

 De bijbehorende begrotingswijziging (2020-013) conform de financiële bijlage vast te stellen.  

 

2. Inleiding 

Voor GBS De Lichtbron in Hoogezand is op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde 

verdelingsvoorstel toekomstbudget (raadsbesluit 17 mei 2018) een ontwerp opgesteld voor 

vervangende nieuwbouw.  

 

Het besluit om GBS De Lichtbron te vestigen op deze locatie is voor de start van het 

Scholenprogramma genomen door de gemeenteraad van de voormalig gemeente Hoogezand-

Sappemeer (raadsbesluit 16 maart 2015). 

 

De uitvoering van dit project is gekoppeld aan de verhuizing van de Praktijkschool van het AJC naar 

de locatie van het voormalige Huis voor de Sport aan de Laan voor de Sport 6 te Hoogezand 

(raadsbesluit 16 maart 2015). De verhuizing van de Praktijkschool naar de nieuwe locatie is gepland 

voor aanvang van het schooljaar 2020-2021. 

 

Voor de nieuwbouw van GBS De Lichtbron is zicht op de totale kosten en de dekking ervan vanuit 

het scholenprogramma. In de totale kosten wordt rekening gehouden met indexering (loon- en 

prijsstijgingen), inpassingskosten, project specifieke kosten en sloopkosten.  

 

Het toekomstpakket van € 0,19 miljoen is al eerder door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. 
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Daarnaast is er een krediet van € 0,80 miljoen beschikbaar gesteld voor het herhuisvesten van GBS 

De Lichtbron. Het restant van € 0,73 miljoen wordt betrokken bij deze kredietaanvraag.  

In dit voorstel wordt het bouwkrediet aangevraagd voor het resterende deel inclusief de kosten 

voor indexering, inpassing en sloop. In het voorstel is rekening gehouden met het afboeken van de 

restant boekwaarden van de huidige locatie van De Lichtbron en het oude pand van de 

praktijkschool.  

 

3. Publiekssamenvatting 

In het scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige scholen 

in gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt de noodzaak van het bevingsbestendig maken, 

gecombineerd met het krimp-proof, flexibel, duurzaam en daarmee toekomstbestendig maken van 

deze scholen.  

 

Op 16 maart 2015 heeft de gemeenteraad van de voormalig gemeente Hoogezand-Sappemeer 

ingestemd met de herhuisvesting van de GBS De Lichtbron op de locatie waar nu de Praktijkschool 

van het AJC is gevestigd. 

 

Voor het gebouw, wat op dit moment nog in gebruik is door de Praktijkschool van het AJC, is de 

conclusie getrokken dat versterking van deze school niet doelmatig is gezien de kosten die 

versterking en verduurzaming met zich meebrengen.  

 

Het huidige voorstel omvat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van deze 

kosten voortkomend uit de nieuwbouw van GBS De Lichtbron. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Dit voorstel raakt het budgetrecht van de gemeenteraad.  

5. Beoogd effect 

Na realisatie van GBS De Lichtbron is er een bevingsbestendige, duurzame en flexibele 

onderwijsvoorziening gerealiseerd die minimaal voor de komende veertig jaar een 

toekomstbestendige onderwijsvoorziening garandeert. Het gebouw functioneert als basis om 

kinderen van vier tot en met dertien jaar te voorzien van kwalitatief integraal onderwijs. 

 

Daarnaast is het mogelijk om de school adequaat in te passen in haar omgeving, zodat de overlast 

van de school voor de omgeving wordt beperkt tot het niveau wat past bij een dergelijke 

maatschappelijke voorziening.  

 

6. Historische context 

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

en de schoolbesturen in de gemeente een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aangegaan voor de 

uitvoering van het scholenprogramma. De opgave om een groot aantal scholen in de gemeente 

Midden-Groningen bevingsbestendig uit te voeren staat in dit document beschreven, inclusief de 

vorm van bevingsbestendig maken (nieuwbouw of versterken), de vergoeding vanuit de NAM, het 

tijdspad en verdere spelregels die besproken zijn tussen de drie partijen.  

 

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



   

 Pagina: 3 van 6 

 Datum: 30 april 2020 

 Zaak: 2019-018352 

 

 

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 herindeling samengevoegd tot één.  

 

Als vervolg op deze programmaplannen heeft de gemeenteraad op 17 mei 2018 ingestemd met het 

verdelingsvoorstel toekomstbudget. Als onderdeel van dit verdelingsvoorstel is een aantal projecten 

omgezet van versterken naar nieuwbouw. Het project GBS De Lichtbron maakt onderdeel uit van 

deze omzetting.  

 

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

tijd aan elkaar verbonden is. 

 

7. Argumenten 

De ontwikkeling van de nieuwe school is een grote kans voor de gemeente Midden-Groningen. Er is 

met veel draagvlak van de betrokkenen ingestemd met de programmaplannen en de verdeling van 

het toekomstbudget. Voor veel scholen in het programma geldt het principe van “nieuw voor oud”. 

 

Ten aanzien van de locatie en de omzetting van versterken naar nieuwbouw heeft al besluitvorming 

door de gemeenteraad plaatsgevonden.  

 

Op 17 mei 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verdeling van het toekomstbudget en 

daarmee met de planvorming op basis van nieuwbouw voor dit project.  

 

Ook dit project wordt geconfronteerd met gewijzigde marktomstandigheden (loon- en 

prijsstijgingen) sinds de vaststelling van de uitgangspunten. Daarnaast vraagt de inpassing van deze 

school een aantal aanpassingen in de openbare ruimte. 

 

Het project vraagt een zorgvuldige inpassing in de wijk. De leerlingenpopulatie in het 

basisonderwijs geeft een ander gebruik van de openbare ruimte dan het praktijkonderwijs. Om 

deze reden worden nu aanvullende middelen gevraagd om tot een zorgvuldige inpassing in de 

omgeving te komen. 

 

De kosten voor de sloop van de bestaande panden op de nieuwbouwlocatie is niet opgenomen in 

het budget vanuit de SOK. Voor het realiseren van de plannen is dit echter wel noodzakelijk.  

 

Doordat dit een relatief klein schoolgebouw is zijn de bouwkosten per vierkante meter enigszins 

hoger dan in referentieprojecten. De meerkosten hiervan zijn toegevoegd. Deze meerkosten zijn in 

lijn met de schaalfactoren conform de regeling huisvesting Primair Onderwijs (welke is opgenomen 

in de Verordening Onderwijshuisvesting) en daarom opgenomen in dit voorstel. 

 

In de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn op de gemeentelijke 

kapitaalslasten, waarbij rekening is gehouden met de actuele rekenrente. Dit dempt het effect van 

de stijgende kosten. 
 

8. Kanttekeningen en risico’s 
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8.1 Herbestemmen vrijkomende locaties: 

Het meest realistische scenario voor het huidige gebouw van GBS De Lichtbron is sloop. In elk geval 

moet leegstand na verhuizing van de school worden voorkomen. Om dit te voorkomen zijn de 

sloopkosten en het afboeken van de restant boekwaarde opgenomen in de huidige aanvraag. 

 

8.2 COVID-19: 

De huidige kredietaanvraag is gedaan met de kennis van “vandaag”. Het effect van COVID-19 op 

planning en kosten zijn op dit moment niet in te schatten. De huidige kredietaanvraag gaat uit van 

een ongestoorde prijsvorming en uitvoering. Mocht er op enig moment een afwijking zijn, die raakt 

aan de bevoegdheden van de gemeenteraad, dan zal dit aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

 

8.3 Onzekerheid sloopkosten: 

De te slopen gebouwen zijn uit een periode waarin asbest werd gebruikt. Hiermee is rekening 

gehouden in de post sloopkosten. Mocht tijdens de sloop van het gebouw grotere hoeveelheden 

asbest (of andere vervuiling) worden gevonden, dan zal dit nog kunnen leiden tot aanvullende 

kosten. 

 

8.4 Bouwheerschap: 

Het bouwheerschap bij nieuwbouw ligt regulier (ex WPO art 103) bij het schoolbestuur. Met het 

besluit om de versterking om te zetten naar nieuwbouw is het dan ook logisch dat het 

bouwheerschap voor de nieuwbouw van GBS De Lichtbron bij het schoolbestuur ligt. Hierover is 

afstemming geweest met het schoolbestuur.  

 

8.5 Inpassingskosten: 

Op het moment van de kredietaanvraag is nog geen zicht op het totale inpassingsplan. De reden 

hiervoor ligt in de ontwikkeling van de visie op het gebruik van de naastgelegen kavel(s). Om deze 

reden is een “stelpost” opgenomen op basis waarvan later de benodigde inpassingsmaatregelen 

kunnen worden bekostigd. 

 

8.6 Kunst: 

Op het terrein van de huidige praktijkschool staat het kunstwerk “beeld met banken” van 

beeldhouwer Lucas Klein. Uitgangspunt is dat op het terrein van de school het kunstwerk wordt 

herplaatst. Dit gaat in overleg met Lucas Klein. De kosten hiervoor zijn meegenomen als project 

specifieke kosten. 

 

8.7 Uitgestelde inloopbijeenkomst: 

Vanwege COVID-19 is een geplande bewonersbijeenkomst in maart 2020 niet doorgegaan. Beoogd 

was om tijdens deze bewonersbijeenkomst de denkrichting ten aanzien van de aanpassingen van de 

openbare ruimte te bespreken. Mede om deze reden is nu volstaan met het opnemen van een 

stelpost voor de aanpassing van de openbare ruimte, zodat in de periode juni 2020 tot en met 

december 2020 de buurt betrokken kan worden bij een goed inpassingsplan. 

Zodra de mogelijkheid zich voor doet zal er een nieuwe bijeenkomst worden gepland.  

 

8.8 Beheerskosten: 

Zowel op de te verlaten locatie als op de nieuwe locatie van GBS De Lichtbron is er impact op de 

beheerskosten. Dit valt uiteen in gebouw gebonden beheerskosten en ruimte gebonden 



   

 Pagina: 5 van 6 

 Datum: 30 april 2020 

 Zaak: 2019-018352 

 

 

beheerskosten: 

 De verantwoordelijkheid voor en de bekostiging van het gebouwonderhoud, in de bestaande en 

nieuwe situatie, (inclusief plein) ligt bij de schoolbesturen van het AJC en GBS de Lichtbron. 

 Na sloop van GBS De Lichtbron zal het terrein moeten worden onderhouden. Dit leidt tot een 

areaaluitbreiding voor de IBOR van 4300 m2 (gras) wat moet worden onderhouden tot het 

terrein is her-bestemd. 

 Na herinrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw zal dit worden onderhouden 

door de gemeente. Het saldo van areaal toe- en afname over het gehele Scholenprogramma 

wordt in het najaar 2020 geïnventariseerd met de IBOR. De uitkomsten hiervan worden 

meegenomen bij de voorjaarsnota 2021. 

 Door de herinrichting van de openbare ruimte rondom GBS De Lichtbron (locatie Van 

Heemskerckstraat) wordt toekomstig onderhoud “naar voren getrokken”. 

 

9 Financiële paragraaf 

De financiële paragraaf voor nieuwbouw behorende bij dit raadsvoorstel is opgenomen in de 

bijlage. Deze bijlage is geheim. Indien de bijlage openbaar zou worden gemaakt zou de 

onderhandelingspositie van de gemeente c.q. het schoolbestuur dusdanig worden verzwakt, dat 

haar financiële belangen in aanmerkelijke mate zouden worden geschaad. Bovendien zijn hierover 

afspraken gemaakt met de diverse schoolbesturen en in de SOK met NAM. Daarom heeft het college 

geheimhouding opgelegd op de bijlage en aan de gemeenteraad voorgelegd deze geheimhouding te 

bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet op basis van artikel 10 lid 2b Wob. 

 

Eerder heeft de gemeenteraad al besloten over de omzetting van versterking naar nieuwbouw over 

de Praktijkschool AJC, KC ’t Heidemeer, KC Van Heemskerckschool en GBS De Wiekslag. Samen met 

dit voorstel hebben de vijf projecten gezamenlijk geen noemenswaardig effect op de begroting.  

Voor het raadsbesluit over de verdeling van het toekomstpakket (mei 2018) is becijferd dat de 

vervangende nieuwbouw van de vijf projecten gezamenlijk geen effect zou hebben op de 

kapitaallasten.  

 

Alle bedragen genoemd in dit raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen zijn inclusief 21% BTW. 

  

10 Communicatie 

De communicatie met de wijk voor en na de besluitvorming in maart 2015 is beperkt geweest. Ten 

aanzien van de inhoud van het scholenprogramma en de omzetting van versterking naar nieuwbouw 

is echter breed gecommuniceerd in lokale media. Achtergrondinformatie over het project is ook 

opgenomen op de website van het scholenprogramma. 

 

In de afgelopen periode is er op hoofdlijn op onderstaande wijze afstemming / gecommuniceerd:  

 Over de planvorming is intensief contact geweest met het schoolbestuur (bouwheer), 

 In april 2020 zijn de omwonenden schriftelijk op de hoogte gebracht van de planvorming en de 

voortgang, 

 Er zijn diverse, individuele gesprekken geweest met omwonenden / belangstellenden, 

 Via de website van het Scholenprogramma wordt informatie over het project gedeeld, 

 Het project is besproken op informatieavonden met de gemeenteraad. 

 

Na goedkeuring van de gemeenteraad wordt het schoolbestuur in kennis gesteld en wordt met alle 
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belanghebbenden actief gecommuniceerd.  

 

11 Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Na goedkeuring van de gemeenteraad wordt het schoolbestuur in kennis gesteld, waarna zij (als 

bouwheer) de uitvoeringsopdrachten zal kunnen verstrekken. Het vergunningstraject is reeds 

opgestart.  

 

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

nieuwsbrieven en daar waar er aanleiding is, wordt de gemeenteraad geïnformeerd. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Geheim: financiën GBS De Lichtbron 

2 Ontwerp GBS de Lichtbron 

3 Concept raadsbesluit kredietaanvraag GBS de  Lichtbron 
 

 

 

 

  

 

 

 


