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Onderwerp: Oplevering kindcentrum Vosholen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In november 2019 heeft de technische oplevering van kindcentrum (KC) Vosholen plaatsgevonden 

en in december 2019 zijn de onderhandelingen met de NAM afgerond. Met deze raadsbrief willen 

wij u informeren over de afronding van dit project. We schetsen u het projectresultaat, het verloop 

van de bouw inclusief de onderhandeling met de NAM, het vervolg na oplevering en nodigen u dit 

voorjaar uit voor een rondleiding in KC Vosholen. 

 

Afronding project KC Vosholen: opgeleverde resultaat 

Het opgeleverde kindcentrum biedt met 4224 m2 plaats aan 600 leerlingen. Het centrum is 

duurzaam en volledig bevingsbestendig gebouwd. Bijzonder om te vermelden is dat het ketelhuis 

met behoud van de monumentale status is hersteld en een plekje in het kindcentrum heeft 

gekregen als peuterspeelzaal. De oplevering van het omliggende terrein van het kindcentrum volgt 

eind april 2020. 

 

Het project wordt naar verwachting binnen de financiële kaders (totale bruto investering van 

ongeveer 12,5 miljoen euro) afgerond. De financiële afwikkeling vindt in de jaarrekening 2020 

plaats nadat ook de terreininrichting is voltooid. 

 

Verloop van de bouw 

In de periodieke terugkoppeling van de portefeuillehouder en de raadsbrieven (maart 2016, 

november 2016, november 2018) bent u ingelicht over de voortgang van KC Vosholen. In het 

onderstaande schetsen we een beknopt, chronologisch overzicht van het projectverloop.  

2013-2014 Ontwerptraject van plan KC Vosholen 

November 2014 Start bouw KC Vosholen 

Voorjaar 2015 Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn alle 
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schoolgebouwen in 2015 gecontroleerd. Uit inspecties van de 

schoolgebouwen in 2015 bleek dat voor vele scholen bouwkundige 

maatregelen nodig zijn om aardbevingsbestendig te worden. Dat 

gold ook voor de constructie van KC Vosholen 

April 2015 De bouw van KC Vosholen komt stil te liggen in afwachting van de 

impact van de versterkingsopgave 

Oktober 2015 Faillissement bouwbedrijf WBC Winterswijk  

November 2015 NAM geeft definitieve goedkeuring voor constructieve wijzigingen 

December 2015 Start van gesprekken met de NAM over de financiële compensatie 

voor de constructieve wijzigingen 

Juli 2016 Nieuwe aannemer gecontracteerd voor bouw KC Vosholen 

Augustus 2016 Aanpassen versterkingsplan in overleg met nieuwe aannemer 

November 2017 Nieuwe versterkingsplan door NAM goedgekeurd 

Mei 2018 Herstart bouw KC Vosholen inclusief demontage/reconstructie ten 

behoeve van aardbevingsbestendigheid 

November 2018 Uitbreiding capaciteit KC Vosholen van 500 naar 600 leerlingen 

Oktober 2019  Eerste deeloplevering en gedeeltelijke ingebruikname van KC 

Vosholen 

November 2019  Tweede en daarmee volledige oplevering van KC Vosholen 

December 2019 Afronding gesprekken met NAM over de financiële compensatie voor 

de constructieve wijzigingen 

Januari 2020 Volledige ingebruikname van KC Vosholen 

(eind) april 2020 Afronding terreininrichting 

 

 

Onderhandeling met de NAM 

In november 2018 heeft u van ons een raadsbrief ontvangen over de benodigde uitbreiding van de 

capaciteit van het kindcentrum van 500 naar 600 leerlingen. In die raadsbrief hebben we u 

geïnformeerd over de financiële consequentie hiervan én onze verwachting over de uitkomst van de 

gesprekken met de NAM over de financiële compensatie. Met de NAM zijn gesprekken gevoerd over 

de oorspronkelijk begrote kosten en de daadwerkelijk gemaakte kosten. Onderhandelingen met de 

NAM hebben geleid tot volledige vergoeding van de aan de versterkingsopgave toe te rekenen 

bouwkosten. Dit substantiële bedrag staat inmiddels op de rekening van de gemeente. Hiermee is 

in onze ogen het maximaal haalbare resultaat bereikt. 

 

Vervolg 

Met de oplevering van KC Vosholen, de financiële afronding van het project en de daadwerkelijke 

ingebruikname wordt het project (na oplevering van de terreininrichting) beëindigd. Een 

openstaand punt wat betreft de benodigde capaciteit voor KC Vosholen valt buiten de scope van 

het project KC Vosholen maar willen we u toch melden.  

 

De oorspronkelijke opdracht aan de architect was om een kindcentrum voor 500 kinderen te 

ontwerpen, dat eenvoudig verkleind zou kunnen worden aangezien we in een krimpgebied liggen. 

Ten tijde van de aanbesteding voor de nieuwe bouwkundige aannemer wijzigden echter de 

prognoses voor de leerlingenaantallen en is de capaciteit verhoogd naar 600 leerlingen (zie ook de 

raadsbrief november 2018). Op basis van nog recentere prognoses zou een capaciteit van 700 
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leerlingen voor het kindcentrum nodig zijn. Deze nieuwste prognoses konden (uiteraard) niet meer 

in de bouw van het kindcentrum worden verwerkt. In overleg met de schoolbesturen is dan ook 

gekozen voor tijdelijke huisvesting op de locatie voor 100 kinderen. Hierover is afgesproken dat dit 

in principe voor drie jaar is en dat de schoolbesturen afhankelijk van een eventueel hogere 

structurele capaciteitsvraag een nieuwe aanvraag voor permanente huisvesting kunnen gaan doen. 

 

Uitnodiging rondleiding  

We zijn trots op het gerealiseerde kindcentrum. In het voorjaar, wanneer de terreininrichting ook 

voltooid is, leiden we u dan ook graag rond. U ontvangt te zijner tijd hiervoor een uitnodiging. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


