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Inleiding  

Het IHP 2018-2021 is  in concept  voorgelegd aan de besturen met school locat ies  in  

Haren.  Het  IHP is  in  het  OOGO van 19 september  j l .  aan de aanwezige 

vertegenwoordigers van de schoolbesturen toegelicht.  In het  OOGO en na het  OOGO 

zi jn  z ienswi jzen op het  IHP 2018-2021 ingediend. In het voor l iggend memo zi jn de 

ingediende inhoudel i jke z ienswi jzen en de react ie h ierop namens de gemeente Haren 

weergegeven. De gemaakte tekstuele opmerkingen z i jn  hieronder  n iet separaat  vermeld,  

maar  z i jn  verwerkt  in  het IHP.  

 

 

 Openbaar Onderwijs Groningen   

1.  In het document een hoofdstuk na de 

inle iding invoegen over v is ie en 

ontwikkel ingen op huisvest ing, zoals 

u itgewerkt  in  de in leid ing van Remco 

en daar verwijzen naar het  document 

van de PO-VO-raad en VNG van 

december  2016, sheet  BDB etc. dan 

wel  opnemen in het hoofdstuk 

ontwikkel ingen. Dat  laats te is n iet 

logisch in de opbouw van het s tuk. 

Misschien hoofdstuk 4 en 5 naar 

voren p laatsen met verwerken van de 

gegevens van de in le id ing t i jdens het 

OOGO 

Voor  de leesbaarheid van het IHP is  

ervoor  gekozen eers t de huid ige 

s ituat ie van het onderwi js  in  Haren 

toe te l ichten, a lvorens de 

ontwikkel ingen en v is ie worden 

beschreven. Voor de lezer  is  dan 

inzichte l i jk  welke scholen er  in  Haren 

z i jn ,  voordat de ontwikkel ingen 

worden toegel icht d ie soms ook 

betrekking hebben op één of meer  

spec i f ieke scholen.  

2.  Blz.  4: z i jn de u itkomsten van het  

onderzoek naar de Rummer inkhof a l 

bekend? 

Er l igt  een concept -rappor tage,  d ie 

aantoont  dat  levensduurver lengende 

renovat ie f inanc iee l haalbaar  kan 

z i jn .  Er  is  nog een aanta l  punten die 

nog met  St icht ing Baasis besproken 

moeten worden.  Tevens wordt de 

verkeerss i tuat ie nader  onderzocht ,  

a lvorens de def in i t ieve conc lus ies 

van het haalbaarheidsonderzoek 

kunnen worden vastgeste ld.   

3  Blz.  5:Graag een procedure opnemen 

over  de wi jze van omgaan met  de 

z ienswijzen van de besturen,  zodat  

duidel i jk  is  waarom z ienswi jzen wel of  

n iet worden meegenomen naar de 

raad.  

De procedure wordt in  het  IHP 

toegel icht .  Inhoudeli jke argumentat ie 

over  het a l dan niet verwerken van 

zienswijzen is  in  voor l iggend 

document verwerk t.   

4  Blz.  7: jur idische s tatus IHP: Het  IHP 

is geen jur id isch document,  terwi j l  

daar  op andere fronten ook op 

aangedrongen wordt.  In het  

huisvest ingsvoors te l  van de PO-raad, 

Het huisvest ingsvoors te l van VNG , 

PO-raad en VO-raad heeft  nog geen 

jur id ische status, omdat  d i t  nog n iet  

verwerk t is  in de wetgev ing.  Op dit  

moment  is  het huisvest ingsvoors te l  
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VNG en VO-raad van 14 december  

2016 wordt deze kwestieook 

aangekaart ,  evenals de d iscuss ie 

over  de toekomst van de kwal i te it  van 

de huisvest ing. Het  zou goed z i jn de 

v is ie van d i t  breed bestuur l i jk  

gedragen s tuk mee te nemen in de 

v is ie.  

ons inz iens onvoldoende concreet  om 

integraal in te voeren en hierop 

f inanc ië le toezeggingen te ver langen 

van zowel schoolbestuur a ls 

gemeente. Op pro jectn iveau wordt in 

de voorgeste lde oplossingen 

onderzocht of  het handelen conform 

het huisvest ingsvoors te l to t 

meerwaarde leidt.  Dit  was over igens 

zonder het  huisvest ingsakkoord ook 

evenzeer mogel i jk  geweest.  Het 

huisvest ingsakkoord is  ter  informat ie 

a ls b i j lage aan het  IHP toegevoegd.    

5.  Blz.  11: er  is  nog een d iscuss ie 

gaande mt Openbaar Onderwi js 

Groningen over  de berekening van de 

vaste voet  over  het V(s)O. Wat is  de 

stand van zaken? 

Na consultat ie van de VNG is de 

ru imtebehoef teberekening aangepast 

en wordt  voor  een hoofdvest ig ing een 

vaste voet  per  onderwi jssoor t 

toegekend. De berekening is  

aangepast .   

6.  Blz.  11: Maar tenscol lege heef t  ook 

TL-onderwi js  in  het  aanbod.  

Di t  is  in  het IHP aangepast.   

7.  Blz.  16: GPR gebouw4  opnemen 

naast  f r isse scholen.  GPR vult  f r isse 

scholen aan met mater iaalgebruik en 

toekomstwaarde. Beide documenten 

z i jn  ook geïntegreerd in een n ieuw 

document (Z ie 

ht tps :/ /www.rvo.n l/ f i le /we-rappor t-

8802-fr isse-scholen-pve-2015-en-gpr-

gebouwpdf)  

Er is  veel  over lap tussen GPR 

gebouw en PvE fr isse scholen.  Niet  

alle thema’s u it  het PvE fr isse 

scholen komen terug in GPR. Ook is 

de GPR-methodiek minder  

gedeta i l leerd en deze gaat u it  van 

een te behalen score per  thema. Bi j  

voorschr i jven van de GPR zal een 

ambit ie geformuleerd moeten worden.  

Door de gemeente is bes loten één 

‘meet lat ’  voor  de kwal i te i t  van 

schoolgebouwen te hanteren in de 

vorm van het PvE fr isse scholen,  

omdat  deze spec if iek op 

schoolgebouw geënt is .  Het 

combineren van twee 

kwal i te its referent ies met  verschi l lend 

detai ln iveau maakt het  ons inz iens 

onnodig complex.  

8.  Blz.  18: aardbevingsbestendigheid 

actual iseren cf .  NPR 9998 n n ieuwe 

contour l i jn (30 juni  2016)  

De n ieuwe contourenkaar t is  van 15 

juni  2017. De tekst van het  IHP is 

h ierop aangepast .   

   

 Kentalis   

9.  De SO Guyotschool  en VSO 

Guyotschool z i jn a ls één opgevoerd 

in het overz icht terwi j l  d i t  twee 

verschi l lende scholen z i jn .   

Di t  is  in  het IHP aangepast.   

   

 Stichting Baasis   

10.  Het concept- IHP geef t  een goed 

beeld van de tota le omvang van de 

d ivers i te i t  van het onderwi js dat  in  de 

gemeente Haren is gehuisvest  en 

voor  welke huisvest ingsopgave de 

gemeente de komende jaren staat .  

 

https://www.rvo.nl/file/we-rapport-8802-frisse-scholen-pve-2015-en-gpr-gebouwpdf
https://www.rvo.nl/file/we-rapport-8802-frisse-scholen-pve-2015-en-gpr-gebouwpdf
https://www.rvo.nl/file/we-rapport-8802-frisse-scholen-pve-2015-en-gpr-gebouwpdf
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Het is  indrukwekkend dit  te lezen en 

we waarderen dat de gemeente d it  

integraal aanpakt  en kaar t brengt.  

Ook is  het goed te constateren dat  de 

gemeente goed k i jk t  naar  de 

ontwikkel ingen van de bouwmarkt  op 

d it  moment.  De normat ieve budgetten 

z i jn  niet toere ikend en het  is  goed om 

te weten dat  er  wordt  gewerkt  met de 

huid ige ontwikkel ingen. Di t  voorkomt 

een hoop ‘gedoe’ aan de achterkant .  

Uit de ber ichtgev ing weten we dat 

n iet iedere gemeente in den lande d i t  

zo oppakt .  Dank daarvoor !  

11.  Status Integraal  Huisvest ings Plan 

(2.3)   

Er wordt aangegeven dat het  IHP 

geen jur id ische s tatus heeft .  Sec 

genomen begr i jpen we dat  er geen 

sprake is  van een beschikking.  Dat  

kun je als  een beperk ing z ien, maar  

we z ien d it  niet zo.  Het geeft  de 

mogel i jkheden voor een dynamische 

ontwikkel ing van de indiv iduele 

p lannen met  maatwerk  

mogel i jkheden.  We z ien echter het  

IHP wel  als  r icht ing en maatgevend 

voor  de verdere concrete u itwerk ing 

van de indiv iduele p lannen waar  n iet  

zonder meer vanaf kan worden 

geweken.  Z iet  het col lege c.q.  de 

raad d i t  ook zo?  

Het IHP wordt  door het col lege ook 

a ls r icht ing en maatgevend gez ien. In 

paragraaf 2.3 is  aangegeven dat  het  

schoolbestuur  ervan u i t  kan gaan dat 

het IHP bi j  gel i jkb l i jvende 

omstandigheden conform het  p lan 

wordt  ui tgevoerd.   

12.  Het jaar l i jks  vast te ste l len 

huisvest ingsprogramma (2.4)   

Toevoegen aan pr ior i te it  1 :  

aardbevingsbestendig bouwen) ;  

met schade onder  pr ior i te it  1 brengen 

in p laats  van 2: brand is b i jvoorbeeld 

ook schade en di t  kan n iet wachten.   
 

Een onvei l ig  of door  brand of andere 

calamite it  getroffen school d ie vanuit  

ve i l igheidsoogpunt  niet meer  gebruik t 

kan worden le idt  per  d irect  tot  een 

capac ite itsprobleem dat  a ls   

pr ior i te i t  1 moet  worden opgelost.  

Voor  de vol ledigheid is het  hers te l  

van een door een calamite it  in  

onbruik geraakt  gebouw is 

toegevoegd bi j  pr ior i te it  1.  

13.  Wette l i jke ontwikkel ingen (4.3)  

Wat is de status wat  is  omschreven 

b i j  huisvest ingsakkoord VNG, POraad 

en VOraad? De adv iezen ui t  d it  

akkoord z i jn maar  ten dele 

overgenomen. Wat is  h iervoor de 

reden? Als je conform het 

huisvest ingsakkoord wi l t  handelen, 

dan is  onze suggest ie om integraal te 

verwi jzen naar d it  akkoord en deze 

a ls b i j lage b i j  te voegen.  

Het huisvest ingsvoors te l van VNG, 

PO-raad en VO-raad heeft  nog geen 

jur id ische status, omdat  d i t  nog n iet  

verwerk t is  in de wetgev ing.  Op dit  

moment  is  het huisvest ingsvoors te l  

ons inz iens onvoldoende concreet  om 

integraal in te voeren en hierop 

f inanc ië le toezeggingen te ver langen 

van zowel schoolbestuur a ls 

gemeente. Op pro jectn iveau wordt in 

de voorgeste lde oplossingen 

onderzocht of  het handelen conform 

het huisvest ingsvoors te l to t 

meerwaarde leidt.  Dit  was over igens 

zonder het  huisvest ingsakkoord ook 

evenzeer mogel i jk  geweest.  Het 
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huisvest ingsakkoord is  ter  informat ie 

a ls b i j lage aan het  IHP toegevoegd.    

14.  Eisen aan de huisvest ing (4.4)  

Duurzaamheid  

Duurzaamheid is  een mooie ambit ie  

van de gemeente Haren.  Zou het een 

suggest ie z i jn om deze ambit ie  ook te 

verta len in BENG-scholen 

vooruit lopend op de verpl icht ing om 

al le  gebouwen in 2021 energie 

neutraal te bouwen.  

De ver tal ing naar  BENG-scholen le idt 

to t een aanz ienl i jke verhoging van 

het invester ingsbedrag.  De 

meer invester ing voor BENG ten 

opz ichte van Fr isse Scholen k lasse B 

bedraagt in orde van grootte € 200 à 

€ 250 per  m 2 .  Deze forse extra 

invester ing wordt n iet gedekt  in  de 

Algemene Uitker ing in het 

gemeentefonds.  Derhalve is bes loten 

het ambit ieniveau op Fr isse Scholen 

k lasse B te ste l len.  

15.  Asbest  

In  de handreik ing asbest  van ru imte 

OK is  naast  de formele l i jn  ook het 

volgende omschreven:  “Het  is  echter 

aan de col leges en gemeenteraden –

in samenwerk ing met de 

schoolbesturen- om, indien een 

gemeente bereid is meer te doen dan 

ze nu wette l i jk  verp l icht  is ,  te 

bes lu iten of  van deze formele l i jn 

wordt  afgeweken. Eén van de 

mot ieven h iervoor  zou kunnen z i jn 

dat de gemeente e igenaar  van een 

schol  wordt  wanneer het  gebouw op 

enig moment niet meer voor  

onderwi js  wordt gebruikt.  Een ander  

mot ief is  dat er sprake kan z i jn van 

levensduur  ver lengende 

invester ingen, waardoor n iet hoeft  te  

worden geïnvesteerd in 

(vervangende) n ieuwbouw”.  Wi j 

zouden di t  in overweging geven om 

het toe te voegen aan het IHP.  

De gemeente hanteert  de wet te l i jke 

kaders  h ier in. Wanneer een van de 

genoemde mot ieven z ich voordoet ,  en 

het daarmee voor de gemeente 

gunst ig is ,  kan de gemeente bes lui ten 

van de formele l i jn af  te wijken.  

Omdat d it  om dusdanig speci f ieke 

s ituat ies gaat,  wordt  h ier geen bele id 

op gemaakt.   

16.  Aardbev ingsbestendig bouwen  

In  paragraaf  4.3.  staat  dat  de 

gemeente vanuit  haar wette l i jke 

verpl icht ing zorgpl icht  heef t  voor  

passen,  kwal i tat ief  goede en vei l ige 

onderwi jshuisvest ing.  Er wordt 

gesproken over  aardbev ingsbesteding 

bouwen in de gemeente Haren voor 

n ieuwbouw. Er wordt aangegeven da t 

de gemeente Haren binnen de 

contourenkaar t van het KNMI valt .  

Het is  aan te bevelen om goed uit  te 

zoeken hoe d i t  z i t  voor zowel  de 

n ieuwe als  huidige gebouwen.  

Volgens onze informat ie is het  zo als  

schoolgebouwen binnen de 0.1 PGA 

contour  val len dat er  

maatregelenmoeten worden genomen 

om aan de vei l igheidseisen te 

voldoen. De NPR heef t  nog geen 

wette l i jke status (nog geen onderdeel 

De contour voor 0,1 PGA is  s lechts 

van toepass ing op de 

n ieuwbouwregel ing, waaronder  de 

NAM de redel i jke meerkosten 

vergoedt voor aardbev ingsbestendig 

bouwen.  Volgens de actuele 

contourenkaar t van het KNMI loopt de 

0,1 PGA contour  over  Haren.  

 

Een gebouweigenaar,  in geval van 

een schoolgebouw is dat  doorgaans 

het schoolbestuur,  is  verantwoordel i jk  

voor  de technische s taat  van het  

gebouw. De eigenaar zal rege lmat ig 

moeten inspecteren of  er  schade aan 

het pand is ,  d ie kan le iden tot  een 

onvei l ige s i tuat ie. Daarnaast heeft  de 

gemeente een toez ichthoudende taak 

op de staat  van de gebouwde 

omgeving. In geval van schade dient 

de schadeprocedure van CVW te 
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van het bouwbeslu it)  maar  wordt  in  

het gebied d ie val t  b innen de 

contour l i jnen van het  KNMI 

gehanteerd a ls  bas is voor  de 

maatregelen voor de 

aardbevingsbestendigheid van 

schoolgebouwen. Dit  geldt over igens 

n iet a l leen voor n ieuwbouw, maar ook 

(en wel l icht nadrukkel i jker)  voor 

bestaande bouw. Graag z ien we hier 

bele id ( inventar isat ie en afspraken 

NAM) en f inanc iën (eventueel a ls  PM 

post)  in het  IHP opgenomen.  De 

gemeente Haren zou h ier in onze 

ogen een voor trekkersro l kunnen 

vervul len en over leg h ierover  voeren 

met de NAM.  

Eén van de schoolbesturen gaf  in het 

OOGO aan dat in de pr ior i te iten van 

het jaar l i jks  huisvest ingsprogramm a 

ook “vei l igheid” a ls pr ior i te it  1  kunnen 

worden opgenomen. St icht ing Baasis  

onderschr i j f t  d i t  ook.  

worden gevolgd. 

 

17.  Goed gespreide en passende 

huisvest ing (5.1)   

Renovat ie  

De u i tgaven voor  explo itat ie en 

onderhoud zouden in onze ogen ook 

b i j  de overweging voor  renovat ie 

moeten worden meegenomen. Anders 

ontstaat  het r is ico dat de rekening 

minder invester ingen v ia explo itat ie 

en onderhoud bi j  het schoolbestuur  

terecht  komen.  

De exploi tat ielas ten d ienen inderdaad 

te worden meegenomen in de 

overweging tussen renovat ie en 

nieuwbouw. De ‘ tota l costs  of 

ownership ’ moeten h ier in  

ogenschouw worden genomen, 

waarbi j  bi j  onderwi js sprake is  van 

een gedeeld ‘ownership ’ in 

invester ing (gemeente) en 

schoolbestuur  (explo itat ie) .  Di t  is  

toegevoegd in het  IHP.  

18.  Fr isse scholen/Duurzaamheid (5.3)  

Op pagina 20 wordt  gesproken over 

het adv ies dat b i j  ingr i jpende 

renovat ies wordt u itgagaan van 

Klasse B (1e a l inea). In de tweede 

al inea wordt  er gesproken over  n ieuw 

te real iseren huisvest ing. In het 

aanvullend ambtel i jk  over leg hebben 

we er  over  doorgesproken dat Klasse 

B ook voor levensduur  ver lengende 

renovat ies moet gelden.  Di t  is  

namel i jk  ook steeds u i tgangspunt 

geweest in de gesprekken die we tot 

nu toe hebben gevoerd over De 

Br inkschool .  Het  is  goed om di t  ook in 

z i jn  algemeenheid a ls v is ie op te 

nemen.  

Daarnaast wordt  er voor bestaande 

scholen een regel ing opgenomen voor  

energiebesparende maatregelen voor  

het pr imair  onderwi js (27) .  Er  wordt  

h ierb i j  n iet gesproken over  de 

levensduur  ver lengende renovat ies . 

Is het correct  om bi j  de levensduur  

Bi j  aanvang van het  

haalbaarheidsonderzoek naar  de 

Rummer inkhof is  door in over leg met  

st icht ing Baasis , mede op bas is van 

de ingeschatte mogel i jkheden en 

beperk ingen van het bestaande 

gebouw, per  i tem van het PvE Fr isse 

scholen de ambit ie bepaald.  Op 

onderdelen is h ier gekozen om Fr isse 

Scholen k lasse C aan te houden.  

Hiervoor is  gekozen omdat B voor het  

spec i f ieke onderdeel  n iet  haalbaar 

leek, of  omdat  de invester ing om B te 

behalen n iet  in  verhouding s taat tot 

de daarmee te real iseren 

meerwaarde.  In de opgenomen 

invester ing van de renovat ie is  de 

energieprestat ie over igens b i jgeste ld 

naar  label  B,  en daarmee Fr isse 

Scholen k lasse B.   

 

In  het IHP is  toegevoegd dat voor 

renovat ie met  een 

levensduurver lening van ten mins te 
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ver lengende renovat ies deze 

maatregelen mee te nemen? Deze 

opt ie is  immers een afweging tussen 

n ieuwbouw en renovat ie.  

25 jaar  de ambit ie  wordt  geste ld op 

fr isse scholen k lasse B voor 

bestaande bouw, maar  dat  bi j  de 

u itwerk ing per  onderwerp kr i t isch 

d ient  te worden gekeken of  d i t  op 

technisch en economisch haalbaar  is .   

 

In  de regel ing voor 

energiebesparende maatregelen  is er 

reeds vanuit  gegaan dat  de 

energieprestat ie van de te renoveren 

gebouwen dusdanig verbeter t ,  dat 

deze scholen minimaal  een 

energie label  C hebben. Deze scholen 

komen wel  in  aanmerk ing voor  de 

subs id iebi jdrage d ie geldt voor 

scholen met een energielabel  van C 

of  beter .  Zie verder de betreffende 

regel ing.  

 

19.  Levensduur ver lengende renovat ie  

Er wordt aangegeven in de not i t ie dat  

het adv ies minimaal 25 jaar  is .  Zowel 

b i j  de u i twerk ing van Het 

Maar tenscol lege en De Br inkschool 

wordt  30 jaar  a ls  ondergrens 

opgenomen. Zou je d it  dan n iet a ls 

a lgemene v is ie kunnen z ien van de 

gemeente Haren in de afweging 

n ieuwbouw of renovat ie?  

De gemeente streeft  naar  een zo 

groot mogel i jke ver lenging van de 

levensduur . 30 jaar  is  b i j  de 

genoemde schoolgebouwen het 

streven.  In a lgemene zin wordt  25 

jaar  a ls  min imaal aanhouden, omdat 

het in voorkomende geval len ook zo 

kan z i jn  dat een levensduurver lenging 

van 25 jaar  technisch en f inanc ieel  

gez ien gunst iger u itpakt dan 30 jaar,  

wanneer  b i jvoorbeeld na 25 jaar  

omvangri jke invester ingen in groot  

onderhoud worden verwacht .   

20.  Integrale Kindcentra (5.5)  

De maatschappeli jke ontwikkel ing 

rondom het leren en ontwikkelen in 

de 21ste eeuw van k inderen 

verschuif t  naar integrale k indcentra.  

Centraal komt de ontwikkel ing van 

kinderen te staan en wat  de bedrage 

is van onderwi js ,  k inderopvang, zorg,  

spor t en cultuur,  los  van eigen 

organisat ie doelste l l ingen. De 

gemeente Haren k iest een voor een 

terughoudende ro l  h ier in door  de ro l  

op z ich te nemen vanuit  de vastgoed.  

Vanuit  de n ieuwe jeugdwet die is  

neergelegd bi j  de gemeenten zou het  

aan te bevelen z i jn  om te k i jken hoe 

de gemeente een partner  kan z i jn  in  

het ontwikkelen van een netwerk in  

de socia le omgeving van k inderen. 

Hierb i j  zou ook een s t imulerende taak 

op het gebied van huisvest ing kunnen 

helpen. Het zou mooi  z i jn  om in 

gezamenl i jkheid naar  kansen te 

k i jken vanui t  een gezamenl i jke v is ie 

en niet de huisvest ing sec een 

De gemeente onderschr i j f t  het belang 

van een gezamenl i jke op de 

ontwikkel ing van k inderen, waar  

iedere betrokken par t i j  vanui t  haar 

verantwoordel i jkheid invul l ing geef t .  

Ons inz iens hoef t  de huisvest ing 

h ier in geen belemmer ing te z i jn en 

kunnen de par t i jen ook goed 

samenwerken wanneer  z i j  in  

verschi l lende gebouwen gehuisvest 

z i jn .   
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belemmerende ro l  te laten z i jn .  

21.  Haalbaarheidsstudie obs De 

Br inkschool  (6.1)  

Het renovat ie scenar io wordt 

momenteel  onderzocht  en l i jk t  bi j  

zowel het  schoolbestuur a ls 

gemeente een voorkeursvar iant te 

z i jn .  De haalbaarheidsfase is  nog n iet 

afgerond en een def in i t ie f  bes lu it  

voor  renovat ie of  nieuwbouw van het  

onderzoek naar de verkeerskundige 

s ituat ie rondom de locat ie,  het 

onderzoek naar aardbev ing 

bestendigheid en de ( f inanc ië le)  

haalbaarheid van de te nemen 

maatregelen,  alsmede de 

verhuurbaarheid van de 

overcapaci tei t .  Daarom is  het  verzoek 

o in het  f inanc ië le deel van het  IHP 

van de meest  ongunst ige opt ie u i t  te  

gaan,  ic  het n ieuwbouwscenar io. 

Daarbi j  wi l len we eveneens 

verzoeken bedrag te ramen voor 

ver lenging en u itbre id ing van de 

huid ige t i jde l i jke huisvest ing indien 

we de termi jn van de 

n ieuwe/gerenoveerde huisvest ing qua 

ontwikkel ing van het  leer l ingenaantal 

n iet halen.  

In het IHP is  u i tgegaan van de 

renovat ievar iant ,  waarbi j  de kosten 

en eventuele huuropbrengsten 

defens ief  geraamd z i jn . Daarnaast  is  

een reserver ing voor  

verkeers technische maatregelen 

opgenomen die gebaseerd is  op de 

renovat ievar iant ,  waarbi j  het parkeren 

last iger  op te lossen is dan b i j  de 

n ieuwbouwvar iant .  Met de 

kapi taals las ten van geraamde 

maatregelen is  het redel i jkerwi js  ook 

mogel i jk  om een n ieuwbouwvar iant  u i t  

te  voeren.  

 

Er is  geen separaat  bedrag geraamd 

voor  ver lenging en u itbre id ing van de 

huid ige t i jde l i jke huisvest ing. 

Wanneer  deze nodig is,  za l dat ten 

laste van de opgenomen PM-post  

komen.   

 

22.  sws Quintusschool  (6.1)  

In  het overz icht  van de 

ru imtebehoef te s taat  voor  de 

Quintusschool  aangegeven dat  er een 

normat ieve ru imte tekort  in  2016-

2017 bestaat van 107m2 af lopend 

naar  een tekor t van 27m2 in 2025-

2026.  We wi l len graag in over leg om 

te bespreken wat  de consequent ies 

h iervoor z i jn.  In het  concept- IHP z i jn  

geen concrete voors te l len gedaan en 

hebben we hierover  ook n iet  

gesproken. Onze suggest ie om 

hiervoor een pm-post  in het  f inanc ië le 

kader  op te nemen en in een nader  

over leg h ierop in te zoomen.  

Het is  ju ist  dat er  n iet  gesproken is 

over  een ru imtetekort  van de 

Quintusschool .  In 2014 is  het  gebouw 

uitgebreid om het samenvoegen van 

OBS De Meent  en CBS de Marke 

mogel i jk  te maken. Gezien de reeds 

ingezet te en z ich voor tzettende  

dal ing van het leer l ingenaantal ,  en er  

b l i jkbaar  tot op heden voor  St icht ing 

Baas is  geen aanle id ing was om extra 

ru imte aan te vragen, is  de gemeente 

er logischerwi js vanui t  gegaan dat de 

beschikbare ru imte in de toekomst 

ook toereikend zal  z i jn .  Indien dat  

n iet het  geval  bl i jk t  te  z i jn ,  dan zal  

h iervoor de procedure volgens de 

verordening van toepassing z i jn .  

Eventuele kosten komen dan ten 

laste van de opgenomen PM-posten.  

23.  Financ ië le kader  

In  het p lan wordt het  f inanc iële kader 

gepresenteerd van de p lannen voor 

het tota le onderwi js.  Aangez ien het  

haalbaarheidsplan van  De 

Br inkschool  nog n iet  is  afgerond, 

gaan we er vanui t  dat d it  ju iste 

invester ingsbedrag nog in het  

def in i t ieve p lan wordt  opgenomen. Is 

het in d it  kader  nog handig om een 

Ten behoeve van de invester ing van 

de Br inkschool  is  het meest actuele 

bedrag u it  het  laatste concept  

haalbaarheidsonderzoek opgenomen. 

Tevens is een post voorz ien voor 

infrastructure le  aanpassingen ten 

behoeve van verkeerskundige 

maatregelen en oploss ing voor  de 

parkeerdruk.  
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post op te nemen voor  de 

verkeerskundige maatregelen? We 

kunnen dan snel doorschake len op 

het moment  dat de verkeerskundige 

maatregelen in beeld z i jn  of  is  daar  

qua behandel ing in de raad nog 

voldoende t i jd voor?  

   

 Peter Petersenschool   

24.  De deelname aan de Energy-

chal lenges vergt  een f l inke 

invester ing van scholen en vraagt 

veel  budget van scholen. Dat  is  niet 

wensel i jk .  

Het is  n iet  de intent ie van de 

gemeente om scholen onnodig op 

kosten te jagen voor  deelname aan 

de Energy Chal lenges.  Voor de 

gemeente is het  van belang dat a l le  

bas isscholen in de gemeente Haren 

natuur-  en mi l ieueducat ie opnemen in 

hun lespakket.   

   

 CBS de Borg  

25.  Niet duidel i jk  is  of  in  geval  van 

u itbre id ing van CBS de Borg sprake 

is van renovatie of n ieuwbouw in 

re lat ie  tot  de regel ing voor  

duurzaamheidsmaatregelen.    

Str ik t  genomen is voor  het  ui t  te 

bre iden gedeel te sprake van 

n ieuwbouw.Het  zal  echter n iet  zo z i jn  

dat het  gehele gebouw dan a ls 

n ieuwbouw wordt opgevat .  

 

 


