
 
 
 
 
 
 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN,  
 
 
 
gelet  op:  
 
de zorgpl icht  van de gemeenteraad en het  col lege voor de huisvest ing van de onder-
wi jsvoorz ieningen op het grondgebied van de gemeente Haren zoals vastgelegd in art i -
kel  76b van de Wet op het Voortgezet Onderwi js ;  
 
het gemeenteraadsbeslui t  van 26 januari  2009 betreffende de vaststel l ing van het Inte-
graal Huisvest ingsPlan 2009-2012 met daar in opgenomen het onderzoeken van al terna-
t ieven voor de huisvest ing van het  Zernike Col lege; 
 
het  gemeenteraadsbeslui t  van 14 december 2009 betref fende de ruimtel i jke verkenning 
herhuisvest ing bovenbouw bovenbouw Zernike Col lege en het nader onderzoeken van 
dr ie aangewezen locat ies te weten het Bio logisch Inst i tuut,  de locat ie Blauwe Ruiters en 
Nescio;  
 
het col legebeslui t  van 15 februari  betref fende het aanwi jzen van een voorkeurslocat ie 
voor de herhuisvest ing van het  Zernike Col lege; 
 
b e s l  u i  t  :  
 
1.  De locat ie Schar lakenhof a ls voorkeurslocat ie aan te wi jzen.   
2.  Het col lege opdracht te geven: nadat het gemeenteraadsbeslui t  is  genomen omtrent 

ontbinding van de ter  zake deze locat ie eerder aangegane koopovereenkomst,  zal  er  
over leg gevoerd worden met d iverse belanghebbenden en organisat ies over de 
real isat ie van de school op de locat ie Scharlakenhof en benodigde voorz ieningen 
(zoals het OV-bureau, Prorai l ,  brandweer,  d iverse belangenorganisat ies op het 
gebied van mi l ieu etc.) .  

3.  Nescio als a l ternat ieve locat ie aan te wi jzen.  Wanneer de ontbinding van de 
contracten voor Scharlakenhof niet  aan de orde is ,  Het col lege opdracht te 
geven:dan zo spoedig mogel i jk  over leg voeren met de Regio Groningen-
Assen/provincie Groningen over mogel i jkheden op Nesciopark. 

4.  Het col lege opdracht te geven: een star t  te maken met het  opstel len van de diverse 
niet  locat iegebonden inhoudel i jke en technische programma’s van eisen voor de 
nieuwbouw. Hiervoor € 150.000,-  beschikbaar te ste l len.  

5.  Het col lege opdracht te geven: de kosten en baten locat iespecif iek in kaart  brengen 
en zo spoedig mogel i jk  ter  def in i t ieve vastste l l ing voorleggen aan de raad. 

 
Haren, 28 maart  2011 
 
de raad voornoemd, 
 
 
P.A. Lambeck MSc, 
gr i f f ier  

 mr.  M. Boumans MPM, 
voorz i t ter  
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