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Onderwerp: Raadsbrief versterkingsprojecten Scholenprogramma 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op 19 december 2019 heeft de raad besloten om in te stemmen met het overnemen van het 

project “versterking scholen”. Hierbij is de verantwoordelijkheid voor dit project van de NAM 

overgenomen door de gemeente Midden Groningen. Dit betreffen 9 projecten. 

 

De gemeente heeft naast de verantwoordelijkheid voor de versterking een breder belang. Naast 

een veilige onderwijsomgeving is het ook van groot belang om na te denken over toekomstwaarde 

van de te versterken schoolgebouwen en het risicoprofiel van de versterkingsplannen die eerder 

door het CVW zijn uitgewerkt.  

 

Door het programmateam wordt op dit moment dan ook hard gewerkt aan een beoordeling van de 

individuele projecten. Via deze brief willen wij de raad meenemen in de hoofdlijnen van deze 

integrale afweging. 

 

Algemeen 

De projecten worden ontworpen conform de huidige NPR-norm (NPR9998-2018). Het is niet 

ondenkbeeldig dat de norm of de onderliggende cijfers tijdens de uitwerking nog worden gewijzigd. 

Bij actualisatie van de norm wordt per project, in samenspraak met de betrokken schoolbesturen 

een afweging gemaakt over de toepassing van een eventueel geactualiseerde norm, voor zover dit 

leidt tot een lagere seismische belasting. 

 

Voor alle projecten geldt dat de inzet van het “toekomstbudget” parallel aan het versterkingsplan 

wordt uitgewerkt zodat er een integraal ontwerp ontstaat. Het door de raad goedgekeurde 

verdelingsvoorstel (besluit 19 december 2018) is daarbij het kwalitatieve en financiële kader. Als er 

aanleiding is om hier verschuivingen in te laten plaatsvinden, dan zal dit onderdeel zijn van een 

projectvoorstel wat ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. 
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Per project een korte beschrijving van de situatie: 

 

Het Galjoen - Hoogezand 

Dit project is inmiddels afgerond en maakt geen onderdeel meer uit van de opgave. Met het 

schoolbestuur van het Galjoen is afgesproken dat het gebouw bij het opstellen van het concept 

Integraal Huisvestings Programma (IHP) zal worden betrokken. Nieuwbouw op middellange termijn 

(2025-2030) behoort daarbij tot de overwegingen. Op dit uitgangspunt is ook de verduurzaming van 

het gebouw afgestemd. 

 

Inspecteur Amerikaschool - Noordbroek, De Borgstee - Harkstede, MFC Foxhol - Foxhol 

Hoofdlijn voor deze gebouwen is dat we de ontwerpen die zijn overgedragen door het CVW verder 

uitwerken tot een uitvoeringsgereed ontwerp. Wel laten we deze ontwerpen nog door een 

onafhankelijke constructeur toetsen. Mochten er nog mogelijkheden zijn tot verbetering, dan 

zullen we deze doorvoeren. 

 

KC Zuidbroek – Zuidbroek 

Naast het uitwerken van een versterkingsplan wordt in Zuidbroek een kindcentrum ontwikkeld. Er 

wordt nieuwe huisvesting ontwikkeld voor CBS De Wegwijzer op de locatie van het Kwartet. Dit 

betekent dat naast het versterkingsplan ook een uitbreiding van het bestaande gebouw onderdeel is 

van de planvorming. Dit is onderdeel van het door de raad van de voormalige gemeente 

Menterwolde vastgestelde programmaplan van oktober 2016, die genoemd staat in de getekende 

Samenwerkingsovereenkomst van 15 juni 2017. De ontwikkeling van het versterkingsontwerp voor 

dit gebouw heeft daarmee een eigen complexiteit. 

 

Jan Ligthartschool - Westerbroek 

De Jan Ligthartschool maakt onderdeel uit van een onderwijskundig experiment, waardoor de 

gemeentelijke opheffingsnorm door het ministerie van OCW tijdelijk buiten werking is gesteld. Dit 

experiment loopt tot 2022. Voor het slagen van dit experiment zijn drie voorwaarden gesteld. Ten 

eerste moet de kwaliteit van onderwijs op peil zijn. Ten tweede wordt een wetenschappelijk 

onderzoek verwacht naar de leefbaarheidseffecten van een kleine school, en ten derde moet de 

school op de einddatum van het experiment voldoende leerlingen hebben om de gemeentelijke 

opheffingsnorm (56) te halen. Mochten deze voorwaarden niet gehaald worden, dan is het een 

reëel risico dat de school kort na forse investeringen in het gebouw niet kan voortbestaan.  

 

De school had op teldatum 1 oktober 2019 34 leerlingen. Gemeente en schoolbestuur hebben 

overleg met het Ministerie van OCW om gezamenlijk te bepalen welke route de beste waarborg 

geeft voor goed onderwijs voor de huidige en toekomstige leerlingen van deze school.  

 

Een kostenintensieve versterking van het huidige pand zal door het college worden afgewogen 

tegen mogelijke andere scenario’s. Deze scenario’s zijn mede afhankelijke van de richtinggevende 

informatie vanuit het overleg tussen schoolbestuur, Ministerie en gemeente. 

 

De Meent - Schildwolde 

Bij de vaststelling van het verdelingsvoorstel voor het toekomstbudget is voor De Meent gekozen 

voor een beperkte toekenning van het toekomstbudget. Gezien het gedateerde casco is destijds 

aangegeven, dat op enig moment voor dit gebouw alsnog levensduurverlengende renovatie of 
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nieuwbouw nodig zal zijn. Nu de versterkingsverantwoordelijkheid bij de gemeente ligt, is een 

natuurlijk moment ontstaan om de businesscase “versterking” nog eens naast de optie 

“vervangende nieuwbouw” te leggen. 

Deze businesscase wordt op dit moment uitgewerkt. Vooralsnog is het beeld dat vervangende 

nieuwbouw tot een project met een lager risicoprofiel zal leiden, binnen het gewenste tijdspad kan 

worden gerealiseerd en een beperkte impact zal hebben op de kapitaalslasten.  

 

Deze businesscase wordt voor de zomervakantie als voorstel aan de raad voorgelegd. 

 

Walstraschool – Kropswolde 

Op basis van de huidige NPR-norm is de conclusie dat de Walstraschool zonder versterking voldoet 

aan de norm voor aardbevingsbestendigheid. Dit houdt in, dat er verder geen 

versterkingsmaatregelen nodig zijn. Bij de vaststelling van het verdelingsvoorstel voor het 

toekomstbudget is voor De Walstraschool gekozen voor een beperkte toekenning van het 

toekomstbudget. Gezien het gedateerde casco is destijds aangegeven dat op enig moment voor dit 

gebouw alsnog levensduur verlengende renovatie of  nieuwbouw nodig zal zijn. 

Voor het scholenprogramma betekent dit dat de werkzaamheden beperkt blijven tot het uitwerken 

van de inzet van het toekomstbudget. Het college is van mening, dat ook hier een natuurlijk 

moment is ontstaan om na te denken over de toekomst van dit onderwijsgebouw. Het gebouw 

dateert uit 1953 en is tot heden nooit grootschalig gerenoveerd. Nu aansluitend aan het 

scholenprogramma nabij de school tijdelijke huisvesting beschikbaar zal komen (’t Ruimteschip) en 

nu een “basis” aan financiële middelen beschikbaar is, wordt ook voor dit gebouw een businesscase 

voor dit gebouw uitgewerkt om te komen tot nieuwbouw of levensduur verlengende renovatie. De 

dekking voor dit plan zal (ten dele) afkomstig kunnen zijn vanuit de afspraken met de NAM en de 

inzet van het toekomstbudget.  

 

Deze businesscase wordt als voorstel aan de raad voorgelegd. 

 

Rutger Kopland College – Siddeburen 

Voor het Rutger Kopland College is in de onderliggende stukken van het raadsbesluit van 19 

december 2019 al beschreven dat onderzoek wordt verricht naar het gebruik van De Springplank 

(met uitbreiding) als nieuwe locatie voor het Rutger Kopland College. De verwachting is dat deze 

businesscase in het voorjaar aan de raad kan worden gepresenteerd. Dit project was eerder geen 

onderdeel van de projectenportefeuille van het CVW. Dit is pas actueel geworden op het moment 

dat nieuwbouw voor het Rutger Kopland College buiten de gemeente niet te realiseren bleek. 

Binnen het tijdspad van het scholenprogramma (afronding medio 2021) is het niet mogelijk om tot 

een veilige huisvesting te komen voor deze school. Dit probleem is regionaal geadresseerd en komt 

regionaal ook vaker voor. De regionale stuurgroep heeft de procesregie1 gevraagd om te 

                                                 
1
De start van het scholenprogramma is vastgelegd in het Convenant Scholenprogramma d.d. 28 

oktober 2016. Als onderdeel van de uitwerking is een regionale stuurgroep gevormd, bestaande uit 
de portefeuillehouders onderwijs van de betrokken gemeenten. In opdracht van de regionale 
stuurgroep scholenprogramma werkt de regionale procesregie sinds begin 2015 als regionale 
dagelijkse leiding van het programma. De procesregie is ingevuld door indirecte 
vertegenwoordiging van de gemeenten, de NCG en (tot 1-1-2020) de NAM.  
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inventariseren wat de situatie is van deze projecten en hoe hiermee moet worden omgegaan.  

Op dit moment wordt gewerkt aan de planuitwerking voor het Rutger Kopland College. 

Uitgangspunt hierbij is het gebruik van de locatie van de Springplank, waarbij zowel het scenario 

van hergebruik van het bestaande casco als vervangende nieuwbouw wordt uitgewerkt. 

 

Deze businesscase wordt als voorstel aan de raad voorgelegd. 

   

Vervolg 

Om de raad meer op detailniveau mee te nemen in de afwegingen die per project worden gemaakt, 

wordt op 25 februari 2020 een toelichting gegeven in de vorm van een presentatie. Uiteraard is er 

dan ook de gelegenheid om vragen te stellen over het programma, de uitvoering en de projecten. 

 

In het voorjaar volgt de uitwerking waarin per versterkingsproject de integrale afweging wordt 

gepresenteerd alsmede de financiële businesscase op basis waarvan de raad wordt gevraagd te 

besluiten. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 

                                                                                                                                                        
 


