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Onderwerp: bijdrage van het Rijk voor het Tekort bouwkostenstijging Scholenprogramma 

 

Doel 

Stuurgroep scholenprogramma Midden-Groningen informeren over de wijze waarop de extra 

bijdrage wordt ingezet in het Scholenprogramma binnen de gemeente Midden-Groningen. Daarnaast 

worden een aantal actuele ontwikkelingen beschreven. 

 

Aanleiding 

Kamerbrief Oplossen tekort Scholenprogramma Groningen d.d. 19 december 2019. 

 

Leeswijzer 

In dit memo wordt u ten aanzien van nieuwbouwprojecten achtereenvolgens geïnformeerd over:  

1. De oorspronkelijke financiering van het Scholenprogramma Midden-Groningen en de extra 

bijdrage van het Rijk i.v.m. stijgende bouwkosten;  

2. Inzet bijdrage van het Rijk binnen het Scholenprogramma (i.r.t. stijgende bouwkosten); 

3. (mogelijke) gevolgen van COVID-19 op het scholenprogramma. 

 

Daarnaast wordt u ten aanzien van de versterkingsprojecten achtereenvolgens geïnformeerd over: 

4. Recente ontwikkelingen; 

5. De impact van ontwikkelingen in seismische dreiging en regelgeving. 

 

 

1. Oorspronkelijke financiering 

Over de financiering van het programma hebben de betrokken gemeenten en schoolbesturen 

afspraken gemaakt met NAM, die contractueel zijn vastgelegd. Deze afspraken hebben betrekking 

op bouwkundig versterken, vervangende nieuwbouw en tijdelijke huisvesting. De overeengekomen 

bijdrage van NAM aan het regionale programma bedraagt 172,5 mln euro. Hiervan is 63,5 mln euro 

éénmalig voor vervangende nieuwbouw beschikbaar gesteld. Voor het nieuwbouw gedeelte geldt 

dat daarmee alle risico’s voor overschrijding bij gemeenten kwamen te liggen. 
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Geconstateerd is, dat de werkelijke prijsstijgingen hoger waren dan verwacht. Inspanningen vanuit 

de regionale procesregie en de regionale stuurgroep hebben geleid tot een extra bijdrage vanuit 

het Rijk om stagnatie in het scholenprogramma te voorkomen. Op een geconstateerd tekort van 30 

mln is een eenmalige bijdrage vanuit het Rijk overeengekomen van 20 mln zodat het programma 

kan worden voortgezet. De gemeenten dragen 10 mln euro bij. 

 

2. Inzet bijdrage van het Rijk binnen het Scholenprogramma 

Bij de berekening van de 20 mln euro is uitgegaan van de nieuwbouwprojecten die volgens de 

oorspronkelijke planning van het programma na 1-1-2019 zouden worden aanbesteed. Naar rato van 

de oorspronkelijke investeringsplannen bij die projecten is het bedrag per gemeente vastgesteld. 

Voor gemeente Midden-Groningen bedraagt de bijdrage 6,26 mln euro.  

 

In onderstaande tabel staat om welke projecten het gaat en hoe deze bijdrage verdeeld is over de 

nieuwbouwprojecten (conform oorspronkelijk programmaplan) van Midden-Groningen:  

 

 
 

De totale kostenstijging bij de nieuwbouwprojecten bedraagt 9,62 miljoen euro. Bij de verdeling is 

KC Slochterveldweg niet meegenomen omdat dat project voor 1-1-2019 is aanbesteed. Door 2/3 van 

de kostenstijging te dekken vanuit de bijdrage is 5,80 mln euro ingezet. Het restant van 0,46 mln 

euro blijft beschikbaar voor mogelijke tegenvallers. 

 
  

Nieuwbouw projecten   

aanbesteding volgens 

plan na 1-1-2019 

Stichtingskosten 

programma 

plannen 2016

Stijging

Bouwkosten %

2/3e dekking 

kostenstijging 

uit bijdrage Rijk

1/3e dekking 

kostenstijging 

door gemeente

KC Hoogezand-West 7.005.019 2.385.521 34% 1.590.347 795.174

KC Woldwijck 2 7.809.813 2.537.071 32% 1.691.381 845.690

KC Kolham 1.844.000 644.353 35% 429.568 214.784

KC Siddeburen 5.106.000 1.749.585 34% 1.166.390 583.195

MFC Zuidbroek 1.502.147 514.111 34% 342.740 171.370

Eemsdelta college 2.514.973 871.079 35% 580.719 290.360

Nieuwbouw na 1-1-2019 25.781.952 8.701.719 5.801.146 2.900.573

KC Slochterveldweg 3.657.000 919.778 25% 919.778

Totaal nieuwbouw 29.438.952 9.621.496 5.801.146 3.820.351

60% 40%

6.258.204

457.058

Bijdrage tekort bouwkostenstijging van het Rijk

Verhouding kostendekking totaal nieuwbouw

Restant bijdrage tekort bouwkostenstijging van het Rijk
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3. Mogelijke gevolgen COVID-19  

COVID-19 brengt veel onzekerheid met zich mee als het gaat om prijsontwikkelingen en planning. 

Op dit moment is het streven dat het scholenprogramma zoveel als mogelijk doorgaat binnen het 

tijdspad dat is afgesproken.  

 

4. Ontwikkelingen in de door de gemeente overgenomen versterkingsprojecten 

De stuurgroep Scholenprogramma Midden-Groningen heeft kennis kunnen nemen van de raadsbrief 

d.d. 3 februari 2020 waarin de mogelijke omzetting van versterking in nieuwbouw op een aantal 

locaties is beschreven. 

 

Voor de projecten De Meent - Schildwolde en Rutger Koplandschool – Siddeburen zijn inmiddels 

projectplannen “op route gebracht”. Hierover zal in mei 2020 besluitvorming kunnen plaatsvinden 

in de raad. Voor de Walstraschool - Kropswolde wordt een dergelijk projectplan nog in 2020 

samengesteld. 

 

Verder kan worden gemeld, dat het project Noordsuythoeve inmiddels in uitvoering is en naar 

verwachting conform planning zal worden opgeleverd (september 2020). 

 

Verder: 

 De uitvoering van de projecten Borgstee – Harkstede, KC Zuidbroek – Zuidbroek zijn gepland 

medio 2021 (versterking en verduurzaming). 

 De uitvoering van het project WA Scholtenschool is gepland van start te gaan medio 2020 

(verduurzaming). De versterking wordt in 2021 uitgevoerd. 

 De versterking en verduurzaming van de Jan Ligthartschool staat op dit moment “ON 

HOLD”. 

 

5. Impact ontwikkeling seismische dreiging en regelgeving 

 
In het Lokaal Plan van Aanpak Versterking Midden-Groningen 2020 is ten aanzien van de 
ontwikkelingen in de regelgeving het volgende aangegeven: 
 
“De minister gaat ervan uit dat rond 1 juli 2020 een volgende aanpassing van de NPR 9998 komt. Er 
zullen technische en modelmatige verbeteringen worden doorgevoerd en de nieuwste KNMI-
dreigingskaart op basis van de daadwerkelijke winningsniveaus zal worden ingevoegd. SodM 
verwacht dat deze wijziging wel grote gevolgen zal hebben voor de zwaarte van de benodigde 
maatregelen.“ 
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Dit lokaal plan van aanpak geeft een bredere toelichting op de NPR en andere ontwikkelingen in 
het bevingsdossier en is te vinden via: https://www.midden-groningen.nl/actueel/nieuws/lokaal-
plan-van-aanpak-versterking-2020-midden-groningen 
 
Ondanks dat de dreiging naar verwachting zal afnemen, zal dit geen impact meer hebben op de 
planvorming en kosten voor de nieuwbouwprojecten. Dit gezien de fase waarin de 
ontwerptrajecten zich bevinden en de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst. 
 
Een aanpassing van de seismische dreiging c.q. normen kan nog wel van invloed zijn op het door de 
gemeente overgenomen gedeelte van de versterking van de scholen. 
 De omvang van deze impact is afhankelijk van het moment waarop de nieuwe norm in werking 
treedt en de inhoudelijke wijzigingen die dat met zich mee brengt in de berekeningen en 
voorschriften voor bevingsbestendigheid. Hier is op dit moment geen zekerheid over. 

 

Zodra deze nieuwe informatie beschikbaar komt, zal het versterkingsprogramma opnieuw worden 

doorgerekend. Hier is een samenhang tussen de ontwikkeling van de normen en de planuitwerking 

van de individuele projecten. Op dit moment bevinden we ons bij de meeste projecten nog in de 

fase van planuitwerking. 

 

Vertrouwend hiermee zicht te hebben gegeven op een aantal ontwikkelingen binnen het 

scholenprogramma, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Minze Beishuizen 

Programmamanager Scholenprogramma Midden-Groningen 

 

Bijlage: kamerbrief over oplossing tekort scholenprogramma Groningen  

 

https://www.midden-groningen.nl/actueel/nieuws/lokaal-plan-van-aanpak-versterking-2020-midden-groningen
https://www.midden-groningen.nl/actueel/nieuws/lokaal-plan-van-aanpak-versterking-2020-midden-groningen


   

 Pagina: 5 van 6 

 

 

 



   

 Pagina: 6 van 6 

 

 

 


